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Autizmas – Lietuvoje dar 
neatrasta žemė

Aktyvaus tipo vežimėlis
Küschall K-Series

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

Kiekvienų metų gruodžio 
trečiąją pasaulis mini 

Tarptautinę neįgaliųjų dieną. 
Tai proga dar kartą atsigręž-
ti į negalią turinčius mūsų vi-
suomenės narius, priminti apie 
jų problemas, paskatinti akty-
vesnę integraciją, pasidžiaug-
ti jų pasiekimais ir neįgaliuo-
sius vienijančių organizacijų 
veikla. Būtent tokios šventės 
kaip ši priverčia sustoti, įver-
tinti, susiburti ir drąsiai keisti 
pasaulį. Juk ne veltui sakoma, 

Sunku sulaukti tinkamos 
pagalbos 

Lietuvos autizmo asociacijos 
„Lietaus vaikai“ valdybos narė 
Kristina Radžvilaitė pasakoja, kad 
Lietuvoje labai nedaug specia
listų žino, kaip mokyti autizmo 
spektro sutrikimų turinčiuosius. 
Deja, nei pedagogai, nei logope
dai nėra specialiai tam paruoš
ti, dar tik pradedama tai daryti.  

Autizmo spektro sutrikimas diagnozuojamas vis dažniau. 
Vis dėlto apie jį žinome dar palyginti nedaug. Autistiški 
vaikai dar nesulaukia tinkamos pagalbos ugdymo įstai-
gose, dažnai lieka nesuprasti visuomenėje. Vis dėlto ge-
riau susipažinus su autizmu ir suteikus tinkamą pagal-
bą šį sutrikimą turintieji gali puikiai prisitaikyti visuo-
menėje. Apie tai kalbėta Vilniuje surengtoje tarptauti-
nėje konferencijoje. 

Tolerancijos link
Mokytojai, tėvai, socialiniai pedagogai konferencijoje sėmėsi žinių apie autizmą.

(nukelta į 5 psl.)

kad kai užveriamos vienerios 
durys, atveriama tūkstančiai 
langų, tereikia nebijoti pro 
juos pažvelgti...

Tarptautinės neįgaliųjų 
dienos proga sveikinu visus 
neįgaliuosius, jų artimuosius 
ir globėjus. Linkiu Jums valios 
tvirtybės, kiekvienoje situaci-
joje atrasti po krislelį šviesos, 
neišsenkančios sveikatos ir 
geros nuotaikos, toliau nepri-
stigti kantrybės ir ryžto ben-
drauti, keliauti, sportuoti, kur-
ti. Tegu kiekviena Jūsų diena 
bus kupina giedros,  nuošir-
džios pagalbos, dvasios stipry-
bės ir artimųjų šilumos.

Asta KAndrAtAvičienė 
neįgaliųjų reikalų  

departamento direktorė

Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos programa sužavėjo visus festivalio dalyvius.

Tegul šventė  
prasideda...

Kiekviename mieste „Vilties 
paukštė“ buvo sutikta vis ki
taip. Vienur meno mėgėjus šiltai 
sveikino jaunieji atlikėjai, kitur 
skambėjo žinomų dainininkų re
pertuaro melodijos, festivalio da
lyvius žavėjo ir itališkos dainos.

„Vilties paukštė“ skraidino po muzikos garsų pasaulį

Pasirodžiusiems kolektyvams publika negailėjo aplodismentų.

Aplankiusi penkis šalies 
miestus, paskutinį kartą 
susitikti su dainos ir muzi-
kos puoselėtojais „Vilties 
paukštė“ nusileido Kai-
šiadorių kultūros centre. 
Šiame mieste tokia muzi-
kos šventė surengta antrą 
kartą. Šįsyk čionai susirin-
ko 10 meno mėgėjų kolek-
tyvų iš Ukmergės, Jonavos, 
Kėdainių, Elektrėnų, Gar-
liavos, Kazlų Rūdos ir Kai-
šiadorių. Baigiamąją fes-
tivalio dainų ir muzikos 
pynę gražiai paįvairino 
jonaviškių suvaidinta hu-
moristinė miniatiūra. 

Integracijos keliu Kaišiadoryse renginio vedė
jos pareigas prisiėmusi Neįgalių
jų draugijos narė Dalia Sinkevi
čienė taip pat ilgokai mąstė, kaip 
originaliai pristatyti festivalio da
lyvius, sukurti šventišką nuotai
ką. Pasklaidžiusi poezijos knygas, 
Dalia sumanė kiekvieną kolekty
vą pristatyti iš to krašto kilusių 
poetų posmais. 

Nuoširdžių žodžių muzikos 
ir dainos mėgėjams nepagailėjo 
ir „Vilties paukštės“ organizato
rė – Kaišiadorių rajono neįgalių
jų draugijos pirmininkė Stanisla
va Globienė. Ir Seimo narė Laimu
tė Matkevičienė, Socialinių reika
lų ir darbo komiteto narė, patiki
no, kad jai yra ir visada bus artimi 
neįgalių žmonių rūpesčiai, skaus
mai ir džiaugsmai. 

Socialinės paramos skyriaus 
vedėja Eglė Mockevičienė atkrei
pė dėmesį, kad „Vilties paukštė“ 
suvienijo įvairias neįgaliųjų orga
nizacijas. Scenoje pasirodė Lietu
vos neįgaliųjų draugijos ir Lietu
vos žmonių su negalia sąjungos 
kolektyvai, festivalio dalyviams 
savo dainas dovanojo Aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos Kaišiadorių 
skyriaus ansamblis „Volungėlė“. 

„Vilties paukštė“ iš tikrųjų su
teikia sparnus, pakylėja: meno 

mėgėjų kolektyvai kuria, repe
tuoja, atveža savo dainas, dali
jasi šypsenomis ir gera nuotai
ka“, – per šalį keliavusį renginių 
ciklą apibendrino Lietuvos neį
galiųjų draugijos pirmininkė Je
lena Ivančenko.

Pirmieji į sceną pakilo festi
valio šeimininkai – Kaišiadorių 
rajono neįgaliųjų draugijos vo
kalinis ansamblis „Gabija“. Savo 
programai jis pasirinko Lietu
vai, brangiausiai žemei, skirtas  
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Su 
Tarptautine 
neįgaliųjų 

diena!



Vilkaviškio r.:
�� Vilkaviškio rajono neį-

galiųjų draugijos Virbalio 
grupės vadovė Birutė Ado-
maitienė su „Bičiulystės“ 
skaitytojais pasidalijo ar-
tėjančiai Tarptautinei ne-
įgaliųjų dienai skirto ren-
ginio akimirkomis. 

Lapkritis – pilkiausias 
rudens mėnuo. Tačiau ne 
taip svarbu, kad ne to
kia graži žiemos poilsiui 
besiruošianti gamta. Kur 
kas svarbiau, kad dar ga
lime pajudėti, pabūti visi 
kartu, pamiršti negalią ir 
skausmą. Kai susirenkam 
į būrį, atjaunėjam, atsigau
nam. Pamiršome viską, kai 
Milda Kalavinskaitė skam
bino kanklėmis. Esame jai 
labai dėkingi. 

Baigiantis lapkričiui 
Vilkaviškio rajono neįga

Gera pabūti kartu

liųjų draugijos Virbalio 
grupės nariai rinkosi į se
niūnijos salę trumpam at
sipalaiduoti nuo vasaros 
ir rudens darbų, paminė
ti artėjančią Tarptautinę 
žmonių su negalia dieną. 
Laikydamiesi tradicijų nu
sprendėme šią šventę pa
minėti šiek tiek ankščiau, 
prieš prasidedant susikau
pimo metui – Adventui. 

Gruodžio 3ioji svarbi 

visiems mums: ir tiems, 
kuriems likimas davė ne
galią kaip išbandymą, ir 
tiems, kuriuos ta diena 
egzaminuoja, klausdama: 
ar visada atvira širdimi 
padedi broliams ir sese
rims, ar sušildai jų širdis. 
Prisiminėme ir tuos, ku
rie dėl didelės negalios ar 
pablogėjusios sveikatos 
negalėjo būti kartu. Mu
zikantai Genutė, Birutė ir 

Petras padovanojo muzi
kinį kūrinį. 

Dainos skambėjo links
mai ir ilgai. Esame dėkin
gi muzikantams už gražias 
akimirkas. Visiems linkiu 
geros sveikatos, daugiau 
gerumo vienas kitam, nuo
širdumo, tolerancijos. Kad 
ir kaip sunku bebūtų, svar
biausia – neprarasti vil
ties, tikėjimo ir pasitikėji
mo savim bei aplinkiniais. 

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

�� Šeduvos miesto neįga-
liųjų draugijos narė Irmi-
na Beneševičiūtė „Bičiu-
lystės“ skaitytojams pasa-
koja apie šiltą renginį. 

Vaikams Kalėdos atne
ša ne tik daug gerų emoci
jų, bet taip pat jie skatina
mi ir puoselėti tradicijas. 
Viena iš tokių tradicijų – 
eglutės puošimas. Papuoš
ti Kalėdų eglutės į Šeduvos 
miesto neįgaliųjų draugiją 
atėjo Šeduvos gimnazijos 
Specialiojo ugdymo sky
riaus mokiniai ir mokyto
jai. Ta proga vaikai pasvei
kino visus su Tarptautine 
neįgaliųjų diena.

Šeduvos miesto neįga
liųjų draugijos pirmininkė 
Romualda Pranskietienė 
kalbėjo apie tikrąsias žmo
giškąsias vertybes, dėko
jo už šilumą, skleidžiamą 
kitiems, už buvimą kartu. 

Šeduva: Belaukiant švenčių papuošta eglutė 

Pirmininkė minėjo, kad ki
tokie vaikai – tai mūsų ma
žieji mokytojai, kurie pa
deda nepamesti žmogišku
mo vertybių. R. Pranskie
tienė mokytojoms padė
kojo už bendradarbiavimą 
ruošiantis šiam renginiui.

Šeduvos miesto neįga
liųjų draugijos narė Nijolė 

Lukoševičienė kūrybiškai 
pravedė užsiėmimą apie 
metų laikų prasmę ir nu
veiktus darbus. Vaikai spal
vingai piešė taką Kalėdų 
seneliui. Tikėjimas Kalėdų 
seneliu – tai tikėjimas ste
buklu, gėriu ir dar daugy
be kitų gražių dalykų. Po to 
visi vaikai puošė draugijos 

eglutę. Žaliaskarė pasidabi
no įvairiaspalviais, taip pat 
pačių darytais žaisliukais, 
žėrinčiomis girliandomis 
ir snaigėmis. Vaikams pati
ko puošti Kalėdų eglutę. Tai 
buvo ne tik žaismingas, bet 
ir kupinas paslapties ritua
las. Lietuvių kultūroje eglė 
yra gyvybės simbolis, pri
menantis mums, kad esa
me sukurti amžinajam gy
venimui. Taip pat Kalėdų 
eglutės lemputės primena 
apie šviesą, kurią Kristus 
atnešė pasauliui. Papuošę 
eglutę vaikai dek lamavo 
po eilėraštį.  

Šventėje buvo jauku, 
džiaugsmu ir gerumu spin
dėjo vaikų akelės. Atsisvei
kinant pirmininkė vaikams 
įteikė rankų darbo spalvin
gas pieštukines (jų auto
rė Daiva Grigorenkienė) ir 
saldžias dovaneles.

Dažnai manoma, kad visi neįgalieji – nelaimingi. 
Tai mitas, kuris gali mums trukdyti normaliai 

bendrauti. Negalia – tai tik viena iš daugelio priežas
čių jaustis nelaimingam. Laimės jausmas pirmiausiai 
priklauso nuo smegenų emocinių centrų sąveikos su 
,,linksminančiais“ ar ,,liūdinančiais“ hormonais. Nei
giamos išorės priežastys: nesėkmė, nelaimė, netek
tis ar negalia paprastai tik laikinai pablogina dvasi
nę savijautą. 

Žmogus turi nuostabų gebėjimą susigyventi su vi
sais likimo smūgiais, taip pat ir negalia. Jam nuotaiką 
gadina tai, ką jis prarado pastaruoju metu. Šia proga 
noriu pacituoti amerikiečių eseistą Danielių Gotlybą 
(Daniel Gottlieb). Knygoje „Širdies pamokos“ jis ra
šo: „Viskas, ko norėjau po avarijos – gebėti vaikščioti. 
Tačiau mano noras neišsipildė. Vėliau tiesiog norėjau 
atgauti jusles. Deja. Po to labiau už viską norėjau ge
bėti judinti pirštus. Tačiau ir tai man nebuvo lemta. 
Tuomet savo norus teko gerokai apriboti ir galiausiai 
troškau tik to, kad galėčiau pats nusišlapinti. Ir žino
te ką? Nesulaukiau ir to.“

Zigmundas Froidas teigia: „Pasaulio sukūrimo pla
ne uždavinio padaryti žmones laimingus nebuvo.“ Lai
mingo gyvenimo nėra, yra tik laimingos dienos, o dar 
tiksliau – laimingos akimirkos. Laimė nėra prekė ir jos 
nenusipirksi net prabangiausiose parduotuvėse. Ta
čiau net ir liga ar negalia kartais yra naudinga. Daž
nam tik rimčiau susirgus ar tapus neįgaliu prašviesė
ja protas, nuskaidrėja mąstymas, išryškėja tikrosios 
vertybės. Tuomet mūsų galvose persitvarko priori
tetai, aiškiai suvokiame, kad svarbiausia – gyventi, 
kad kiekviena diena – dovana, kuria reikia džiaugtis. 

Labai dažnai laimingi būna žmonės, kurie sąmo
ningai to nesiekia. Kuo priekabiau vertinsime savo iš
gyvenimus, tuo daugiau pagrindo rasime jaustis ne
laimingi. Laimės jausmas dažniausiai aplenkia ego
centrikus, ambicinguosius, pesimistus.

Laimingi galime jaustis visi ir kasdien. Dvasingas, 
estetiškai išprusęs žmogus gebės gyvenime atkreip
ti dėmesį į smulkmenas, detales, įžvelgti jų žavesį ir 
jomis džiaugtis. 

Optimizmui visuomet yra pagrindo. Viena mergai
tė, 10 mėnesių amžiaus persirgusi poliomielitu, džiau
gėsi tuo, kad niekuomet nebėgiojo ir negali gailėtis to, 
ko nepatyrė. Kitas tapo neįgaliu būdamas 25 metų ir 
džiaugėsi, kad spėjo pabėgioti, kad gali prisiminti ir iš 
naujo išgyventi anksčiau patirtą džiaugsmą... 

Mano kaimynystėje gyvena maloni elegantiška 
moteris. Kojų sąnarių skausmai surietė ir ją. Teko su
sidraugauti su lazdele. Atrodo, kad ji turėtų išgyven
ti, patirti stresą. Tačiau – ne. Ji visiems nuotaikingai 
aiškina, kad sugeba lazdele naudotis gražiai, elegan
tiškai, visai ne taip, kaip kiti...

Prancūzų rašytojas Romenas Rolanas yra pasakęs: 
„Laimė yra žinoti savo galimybių ribas ir būti jomis pa
tenkintam.“ Nejaučiantis savo galimybių ribų ir nuolat 
reiškiantis nepasitenkinimą bus nelaimingas tiek svei
kiausias, tiek ir neįgalus žmogus. Laimė – ne tik tai, ką 
likimas duoda, bet ir tai, ko neatima.

Aišku, kad gera sveikata sudaro sąlygas produkty
viai dirbti, aktyviai bendrauti su žmonėmis, jaustis lai
mingam. Tačiau mes susiduriame su daugybe atvejų, 
kai stiprios sveikatos laimingam gyvenimui nepakan
ka. Labai svarbu, kaip žmogus su savo sveikata elgiasi. 
Ligos ir negalios dažnai kompensuojamos išsilavini
mu, siekimu vertybių, kurios gyvenimą daro laimingą.

Išmintingas optimistas remiasi ne įsitikinimu, kad 
viskas bus gerai, o įsitikinimu, kad ne viskas bus blo
gai. Ir juodas pesimizmas, ir begalinis optimizmas ge
rai pagalvojus atrodo nerimtai. „Viskas sugrius“ yra 
tokia pat utopija kaip ir „viskas sužydės“. Gyvenimas 
vengia kraštutinumų, jo vektorius paprastai praeina 
maždaug viduriu.

Vieno mito pėdomis

Apie tai,
kas

jaudina

Šventinės popietės akimirkos.

Moksleiviai papuošė Šeduvos m. neįgaliųjų draugijos eglutę.

Jonava: 
�� Marius Glinskas infor-

muoja, kaip Jonavos rajono 
neįgaliųjų draugijos nariai 
paminėjo Tarptautinę neį-
galiųjų dieną. 

Suaugusiųjų švietimo 
centro salėje vėl suplazdė
jo draugijos vėliava, nuvil
nijo dainos, vienas po kito 
skambėjo sveikinimų vėri
niai, o palei sieną akis trau
kė medžio drožėjos Janinos 
Listvinos sukurtos prakar
tėlės, sumanumu pažen
klinti floristikos būrelio, 
vadovaujamo Ritos Petraš
kienės, dirbiniai, Irenos Mi
siukonienės ir Vidos Sinke
vičienės mezginiai – visa, 
kas primena žiemos ir šv. 
Kalėdų artėjimą.

Pirmiausia scena bu
vo patikėta jau gerai žino
mai humoro grupei „Rykš
tė“. Vaidinimų entuziastės, 
vadovaujamos režisierės 
Angelės Bortkevičienės, 
šiemet nutarė atidėti į ša

Gerumo ir jautrumo šventėje
lį savo šmaikščią satyrą ir 
parengė rimtesnį mūsų 
visuomenės piktžaizdes 
apnuoginantį siužetą. Ne
stigo darnumo ir „Lieta
vos“ dainininkių, vedamų 
į sceną Laimutės Stakeliū
nienės, ansambliui. Daina 
apie Kalėdų laukimą ne 
vienam išspaudė ašaras.

Dvasios stiprybės, kū
rybiškumo, nesenkančios 
vilties nelengvoje kasdie
nybėje atrasti prasmę lin
kėjo savivaldybės admi
nistracijos, socialinių par
tnerių atstovai, Tarybos 
nariai. Kiekvienam svečiui 
įteikta po draugijos na
rės Angelės Daškevič ner
tą angeliuką, o draugijos 
pirmininkei Valerijai Lo
petienei už ilgametį triūsą 
ir atsidavimą – jonaviečio 
Seimo nario Rimanto Sin
kevičiaus padėkos raštas. 

Gėlėmis, padėkomis 
apdovanotos neseniai gar

bingų jubiliejų sulaukusios 
draugijos senbuvės Danu
tė Kuliavienė ir Salomėja 
Šereikienė. Žmonės, su sa
vo dirbiniais dalyvavę res
publikinėje dailiųjų ama
tų parodoje „Rudens sau
lutė“, taip pat pasidžiau
gė spalvingomis Lietuvos 
žmonių su negalia sąjun
gos prezidentės Rasos Ka
valiauskaitės padėkomis, 
suvenyriniais draugijos 
medaliais. Pasiklausyta ir 
meninio žodžio puoselėto

jų – D. Kuliavienės, Graži
nos Čekavičienės, Mykolo 
Kručo, Broniaus Sedlecko 
kūrybos. Skirstytasi, rodos, 
sumažėjus kūno ir dvasios 
skauduliams, o niūrokus 
veidus pakeitė šviesesni, 
giedresni. „Geras žmogus – 
ne profesija, tačiau bent jau 
mus draugijos renginiai da
ro tvirtesnius, geresnius“, – 
dalijosi įspūdžiais į šventę 
atkakę Globos namų gyven
tojai Remigijus Gustainis ir 
Česlovas Tarasevičius.

 Tarptautinės neįgaliųjų dienos minėjimo šventės akimirkas.
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lyriškas melodijas. Irenos Le
onavičienės vadovaujamo ko
lektyvo darnus dainavimas ma
loniai nuteikė žiūrovus, palydė
jo juos į muzikos garsų pasaulį.

Vienija noras muzikuoti 
Lyriškų dainų pynę pasirin

ko ir Garliavos neįgaliųjų drau
gijos ansamblis „Šarma“. Kolek
tyvas kartu muzikuoja jau 18 
metų. „Vilties paukštei“ jis pa
rengė programą „Per žemę su 
daina“. Violetos Traškevičienės 
vadovaujama „Šarma“ noriai 
renkasi lietuvių liaudies dainas, 
tačiau mielai atlieka ir origina
lias melodijas. Šįsyk linksmai 
nuskambėjo Garliavą minintis 
J. Šilkaičio kūrinys „Šiandien 
mūs šventė“.

Muzika plėšo vakaro tylą, / 
Laimės širdis pilna... – ne tik dai
nos žodžiais, bet ir nuotaikingu 
jos atlikimu šventę skaidrino at
sinaujinęs Kėdainių rajono neį
galių draugijos vokalinis ansam
blis „Gija“. Ričardo Gečo vado
vaujami kėdainiškiai muzikuoja 
dar tik 4 metus, tačiau jau turi 
nemažai koncertinės patirties. 
„Vilties paukštei“ „Gija“ parengė 
linksmus ir skambius kūrinius. 
Žiūrovams ypač patiko dauge
liui negirdėta Antano Mikalaus
ko daina „Nebark, tėveli“. Jie plo
jo į taktą, pritarė dainininkams.

Publikos palankumą išlaikė 
ir Kazlų Rūdos neįgaliųjų drau
gijos ansamblis „Sidabrinė gi
ja“. Lilovatės Jašmontienės va
dovaujami dainininkai į sceną 
pakilo su šventei parengta prog
rama „Senos dainos – geros dai

nos“. Ansamblis iš tiesų atliko ži
nomas dainas: „Senelio armo
nika“, „Taip toli“, „Mielas, ranką 
duok“. Kartu su „Sidabrine gija“ 
dainavo visa salė. 

Kitąmet 20ąsias gyvavimo 
metines minėsiančiame kolek
tyve dainuoja vyresnio amžiaus 
žmonės. Vienas jų – 90metis 
Pet ras Narbutas. Pasak vyriškio, 
gyvenimas jį ir mėtė, ir vėtė – de
vynis pragaro ratus pereiti te
ko. „Lageryje (Komijoje) anglis 
kasiau, buvau šaudytas, daužy
tas, – į skaudžius prisiminimus 
trumpam nugrimzta vyras. – Bet 
vis tiek aukštąjį mokslą baigiau, 
mokykloje dirbau, buvau iš jos iš
mestas...“ Nuo vaikystės dainuo
jančio, mokykloje geriausiu teno
ru pripažinto vyro veidas pama
žu nuskaidrėja: „Daina padėjo iš
tverti visas gyvenimo negandas.“ 
Tad ir garbaus amžiaus sulaukęs 
šio pomėgio neatsisako. 

Meilė dainai draugėn suvadi
no ir „Vilties paukštėje“ pasiro
džiusį jauniausią – vos porą me
tų gyvuojantį – Kaišiadorių kraš

to neįgaliųjų sąjungos kolektyvą 
„Lomena“ (vadovė Regina Baub
lienė). Neįgaliesiems pritaikyto
je kultūros centro scenoje kartu 
su visais dainavo ir dvi rateliais 
judančios moterys. 

O štai iš Elektrėnų neįga
liųjų draugijos atvyko tik pu
sė ansamblio „Žara“ daininin
kų. Pasak meno vadovės Nijolės 
Skuodienės, elektrėniškiai rim
tai svarstė, ar apskritai šįsyk da
lyvauti „Vilties paukštėje“, mat 
dėl kelių dainininkų ligos liko 
be pagrindinių balsų. Vis dėlto 
ryžosi. Ir visai gerai pasirodė. 
Jie vieninteliai savo programą 
paįvairino dueto daina – ją at
liko Onutė Vodeikienė ir Stepo
nas Bitinas.

Pasak visą gyvenimą dai
nuojančios Onutės, ansamblio 
repertuare yra ne tik duetų, bet 
ir trio, kvartetų atliekamų dai
nų. Visas jas dainuojanti mo
teris apgailestavo, kad „Vilties 
paukštei“ tegalima pasiūlyti tre
jetą kūrinių.

Vieno kolektyvo –  
per maža

Jonavos rajono neįgalių
jų draugija į baigiamąjį „Vilties 
paukštės“ koncertą atvyko su 
dviem kolektyvais: moterų vo
kaliniu ansambliu „Lietava“ ir 
humoro grupe „Rykštė“. 

Neįgaliųjų draugijos pirmi
ninkė Valerija Lopetienė nesle
pia: šiemetinei „Vilties paukštei“ 
pasirengti buvo nelengva. An
samblio vadovė Laima Stakeliū
nienė pavasarį pateko į avariją – 
ją patrenkė automobilis. Moteris 
stipriai nukentėjo. Laimė, kad iš 

repeticijos kultūros centre į kitą 
repeticiją meno mokykloje sku
bėjusi muzikė su savimi nešėsi 
ir akordeoną. Jam teko didžioji 
smūgio dalis. Jei ne jis, L. Stake
liūnienės gyvybei būtų iškilusi 
didelė grėsmė. 

Vadovei gulint ligoninėje, at
gaunant jėgas namuose, vadova
vimą „Lietavai“ laikinai perėmė 
ansamblio senbuvė, nuo pat pra
džių jame dainuojanti Nijolė An
tanavičienė. Nuo jaunystės akor
deonu grojanti moteris akom
panavo repeticijose, sukviesda
vo moteris. Tad kai spalį vadovė 
sugrįžo, rado visai neblogai pa
sirengusį kolektyvą. 

L. Stakeliūnienė pasakoja, 
kad ansamblio moterys labai en
tuziastingai imasi naujų dainų. 
Ir lengviausiu keliu neina – dai
nuoja ir dviem, ir trim balsais, 
pirmenybę teikia originalioms 
melodijoms.

Kitas Jonavos rajono neįga
liųjų draugijos kolektyvas – hu
moro grupė „Rykštė“. 12 žodžio 
kišenėje neieškančių moterų 
vadovauja Angelė Bortkevičie
nė. Humoro grupės branduo
lys – keturios seserys: Audronė 
Šimonienė, Irena Jankauskienė, 
Rita Sipavičienė ir Rima Stepo
navičienė.

„Vilties paukštėje“ „Rykštė“ 
suvaidino miniatiūrą „Lietuvos 
kaime“. Joje – plati socialinių ne
gandų mozaika. 

Ukmergiškių 
pasirodymas – viso 
festivalio vainikas

Ukmergės rajono neįgalių
jų draugijos paruošta programa 

„Vilties paukštė“ skraidino po muzikos garsų pasaulį
(atkelta iš 1 psl.) „...jaunystę prisiminus...“ vaini

kavo ne tik Kaišiadoryse vyku
sį koncertą, bet ir visą šiemetinį 
„Vilties paukštės“ festivalį. Į iki 
smulkmenų apgalvotą, profesio
naliai surežisuotą muzikos spek
taklį susiliejo visų trijų kolekty
vų – moterų vokalinių ansamblių 
„Goda“ ir „Kartos“, instrumenti
nės grupės „3V“ – kūrybinis po
tencialas. Programos sumanyto
ja ir režisierė Zita Kvik lienė ne
skaičiuoja, kiek valandų sugaiš
ta dėliodama moterims tinkantį 
repertuarą, kiek trunka preciziš
kas programos parengimas, dar
nus balsų skambėjimas. Maksi
malaus rezultato siekianti profe
sionali meno vadovė, chorvedė – 
vienodai reikli ir sau, ir ansam
blių dainininkėms. Po 30 kon
certų per metus surengiantys jos 
vadovaujami kolektyvai – aki
vaizdus įrodymas, kad „Godos“, 
„Kartų“ ansamblių pasirodymai 
populiarūs ir žmonių laukiami. 
Jie yra pasiekę tokį profesiona
lumo lygį, kad dalyvauja respu
blikiniame prestižiniame meno 
mėgėjų konkurse „Sidabriniai 
balsai“ ir ten sulaukia įvertini
mo bei apdovanojimų. 

Pasak Z. Kviklienės, „Vilties 
paukštė“ – svarbiausias metų 
renginys. Jam kasmet rengiama 
nauja programa. Šiemetiniame 
nuskambėjo 8 dainų pynė. Su
maniai sudėliotos melodijos, 
scenoje besikeičiančios vaizdo 
projekcijos, jas papildantys emo
cingi žodžiai žiūrovus vedė per 
visus gyvenimo etapus: pavasa
rį – vaikystę, vasarą – jaunystę, 
rudenį – brandą, žiemą – švie
sią senatvę.

Z. Kviklienė įsitikinusi, kad 
meno vadovas turi siekti sukur
ti scenoje mažą spektaklį. Jau
dinantys ir žavintys ukmergiš
kių pasirodymai – daug darbo 
reikalaujančių repeticijų rezul
tatas. „Godos“ ir „Kartų“ dai
nos skambėjo Briuselyje, jų lau
kiama Švedijoje ir Norvegijoje. 
„Vilties paukštėje“ nuskambė
jusi programa dar ilgai šildys ja 
besigėrėjusių žmonių širdis, ne
matomais sparnais skraidins po 
muzikos garsų pasaulį.

Aldona MiliešKienė
Autorės nuotr.

Kelmės „Kūlverstuko“ lop
šelyjedarželyje 2007ųjų 

sausį duris atvėrė pirmoji ra
jone ikimokyklinio ugdymo ir 
dienos socialinės globos gru
pė neįgaliems vaikams „Spin
duliukai“. Jos tikslas – suda
ryti geras pedagogines, psi
chologines, materialines, hi
gienos sąlygas ikimokyklinio 
amžiaus specialiųjų poreikių 
turinčių vaikų protinėms ir fi
zinėms galimybėms plėtoti, so
cialiai adaptuotis ir integruotis 
visuomenėje. 

2014ųjų spalį įstaigai su
teikta licencija socialinės globos 
paslaugoms teikti. Įkurtos ir su
remontuotos 2 grupės („Spindu
liukai“ ir „Žirniukai“), kurios ap
rūpintos specialia įranga ir spe
cialiomis ugdymo priemonėmis, 
pritaikytomis lengvą, vidutinę 

bei sunkią negalią turintiems vai
kams ugdyti. 

Socialinės darbuotojos ir so
cialinės pedagogės padedami šie 
vaikučiai mokosi pagrindinių so
cialinių, savitvarkos, savitarnos, 
higienos bei bendravimo įgūdžių. 
Šios darbuotojos – ne tik vaiku
čių užtarėjos visose kritinėse si
tuacijose, bet ir geriausios žaidi
mų draugės, savo ugdytinius jos 
apgaubia šiluma, meile, užtikrina 
saugią aplinką įstaigoje.

Gerinant fizinę ir emocinę ne
galią turinčių vaikų būklę atlieka
mos medicininės procedūros: kū
no masažas, hidromasažas, kine
ziterapijos užsiėmimai. Šios pro
cedūros stiprina imuninę siste
mą, koreguoja eiseną, laikyseną, 
lavina motoriką. Po jų vaikučiai 
jaučiasi fiziškai sustiprėję, paž
valėję, būna geresnės nuotaikos.

„Kūlverstuko“ ugdytiniams – savęs ir pasaulio pažinimo pamokos 
Auklėtojos globojami vaikai 

lavinami, ugdomi, mokomi ben
drauti su bendraamžiais ir pri
tapti visuomenėje. Auklėtojos 
atvertas langas į nepažintą pa
saulį mažiesiems smalsučiams 
suteikia galimybę išgyventi dar 
nepatirtas emocijas, atrasti dar 
nežinomas savo galimybes, tyri
nėti, džiaugtis atradimais, daly
tis įspūdžiais, bendrauti.

„Spinduliukų“ ir „Žirniukų“ 
grupių vaikučiai sėkmingai daly
vauja ugdymo įstaigos bendruo
menės renginiuose, šventėse, iš
vykose, projektinėse veiklose. 
Šiemet „Kūlverstukas“ įgyven
dino Erasmus+ Comenius tar
pmokyklinių strateginių partne
rysčių projektą „No barriers for 
Europeans“ („Europiečiams nėra 
kliūčių“), kurio tikslas – neįgalių 
vaikų gebėjimų ugdymas ir pa

sitikėjimo savimi skatinimas in
tegruojant juos į bendras veiklas 
su kitais darželio ugdytiniais ir 
teigiamo požiūrio į neįgalius as
menis formavimas. Dalyvauda
mi jungtinėse projekto veiklose, 
vaikai su negalia bendravo, pa
žino aplinką ir juos supančius 
žmones, įgavo daugiau pasitikė
jimo savimi. O negalios neturin

tiesiems tai buvo puiki proga iš
mokti neišsigąsti nežinomos si
tuacijos, keisti išankstines nei
giamas nuostatas neįgaliųjų at
žvilgiu, suvokti, kad negalia nė
ra kliūtis bendrauti.

daiva Pocevičienė
lopšelio-darželio 

„Kūlverstukas“ direktoriaus 
pavaduotoja socialiniams 

reikalams

Sportuoti sveika.

Dainuoja Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Gija“.

Scenoje elektrėniškių O. Vodeikienės ir S. Bitino duetas.
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Daktaras
Aiskauda

Kaitinant rūgpienį varškei ir 
sūriui pagaminti išsiskiria 

išrūgos (sinonimai: nuorūgos, 
parūgos), iš grietinėlės mušant 
(ar sukant) sviestą susidaro pa
sukos. Išrūgos būna saldžios 
(darant kietą fermentinį sūrį, pa
vyzdžiui, čederį arba šveicarišką 
sūrį) ir rūgščios (gaminant varš
kę, saldžiarūgštį sūrį ir kazei ną). 
Kai gaminant varškę įdedama 
druskos (kad būtų pašalinti pa
pildomi skysčiai), gaunamos sū
rios išrūgos.

Beje, saldžių išrūgų pH bū
na 5,9–6,6, rūgščių – 4,3–4,6. 
Jei išrūgos (ir saldžios, ir rūgš
čios) laikomos įprastomis sąly
gomis, jų pH gali sumažėti iki 
3,5 ir daugiau. 

Išrūgų produktai
Vartotojų ypač mėgstami 

šie išrūgų produktai: natūralios 
pasterizuotos išrūgos, raugintos 
išrūgos, išrūgų šampanas, kisie
liai ir želė. Beje, išrūgos laikomos 
puikiu dietiniu produktu, nes 
yra mažiausiai kalorijų turintis 
maisto produktas (250 g išrūgų 
turi 50 kcal) ir tai nepriklauso 
nuo pieno riebumo.

Išrūgų cheminė sudėtis
Šiame produkte yra apie 200 

įvairių medžiagų. Daugiausiai 
yra vandens (94 %), likusi dalis 
(čia nurodomos tik pagrindinės 
sudėtinės dalys) – mineralai, vi
taminai, cholinas, nepakeičia
mosios aminorūgštys, organinės 
rūgštys, pieno cukrus (dėl jo ne
susidaro riebalai), tirpūs balty
mai, lecitinas ir kt. 

Paaiškinimai apie išrūgų bal-
tymus: 

1. Šie baltymai priskiriami 
prie labai aukštos biologinės 
vertės produktų, nes turi pui
kiai subalansuotų aminorūgš
čių (leucino, izoleucino, valino) 
kompleksą, kuris sudaro maž

Rauginto pieno produktai: išrūgos

daug trečdalį raumens baltymo.
2. Išrūgų baltymai padeda 

atsistatyti raumens baltymams, 
kurie suardomi sunkaus fizinio 
krūvio metu (tai ypač aktualu 
sportininkams; beje, iš išrūgų 
jiems gaminami maisto papil
dai), mažina riziką sirgti kai ku
riomis onkologinėmis ligomis.

3. Išrūgų baltymai neužsibū
na virškinimo organuose, ami
norūgštys labai greitai patenka į 
kraują ir yra panaudojamos bal
tymų sintezei.

Gydymas išrūgomis 
senovėje

Medicinos tėvu tituluojamas 
Hipokratas (459–377 m. prieš 
Kristų) išrūgomis gydė lėtines 
kepenų ligas, taip pat šį produk
tą naudojo ligonių organizmui 
valyti nuo nuodingų medžiagų, 
šlakų, ypač apsinuodijus suge
dusiu ar kitokiu nekokybišku 
maistu. Senovės Graikijos ir Ro
mos gydytojai šį maisto produk
tą naudojo vidurių užkietėjimui, 
odos ligoms gydyti (pastaruoju 
atveju išrūgos būdavo ir geria
mos, ir naudojamos išoriškai) 
bei kaip kosmetinę veido odos 
priežiūros priemonę. 

Vėlesniais amžiais Europo
je gydymas išrūgomis daugiau
sia buvo praktikuojamas kuror
tų gydyklose.

Pastaba: Hipokrato laikais 

išrūgos buvo gaunamos ne iš 
karvių (tuo metu Europoje kar
vių tiesiog nebuvo), o iš ožkų ir 
avių pieno.

Atvejai, kada reiktų 
vartoti išrūgas 

1. Negaluojant skrandžio ir 
žarnyno traktui (gastritas, pan
kreatitas, enterokolitas, disbak
teriozė), taip pat apsinuodijus 
maistu, esant pilvo pūtimui, už
kietėjus viduriams (dėl pastaro
sios ligos rekomenduojama pa
stoviai gerti išrūgas 2–3 savai
tes), sergant hemorojumi.

2. Pagyvenę žmonės, kurių 
skrandyje yra sutrikęs druskos 
rūgšties išsiskyrimas, turėtų 
gerti išrūgas kasdien prieš valgį.

3. Išrūgos stabilizuoja or
ganizme vandens ir druskų ba
lansą, aktyviai šalina pertekli
nius skysčius, todėl į šias savy
bes turėtų atkreipti dėmesį li
goniai, kuriems neramu dėl ku
rių nors kūno vietų (ypač kojų) 
pabrinkimo.

4. Išrūgų vartojimas padeda 
organizmui atsikratyti pertekli
nio cholesterolio, sunkiųjų me
talų druskų, šlakų bei organinės 
kilmės įvairių nuodingų medžia
gų. Beje, išrūgos, mažindamos 
čia nurodytų medžiagų žalą or
ganizmui, tuo pačiu stimuliuoja 
inkstų ir kepenų darbą. Ir dar: iš
rūgose esantis cholinas iki mini

mumo sumažina aterosklerozės 
vystymosi riziką.

5. Išrūgos labai naudingos 
kraujotakos sistemai. Jeigu šis 
produktas vartojamas nuolat, 
tampa puikia hipertonijos, iše
mijos, stenokardijos profilakti
kos priemone.

Paaiškinimai:
Gastritas – skrandžio užde

gimas; dažniausiai pažeidžiama 
visa gleivinė, kartais – ir raume
ninis audinys.

Pankreatitas – ūminis arba 
lėtinis kasos uždegimas.

Enterokolitas – plonõsios ir 
storõsios žarnos uždegimas.

Disbakteriozė – žarnyno mik
roorganizmų sudėties bei savy
bių pasikeitimas į blogąją pusę. 
Pasireiškia tuštinimosi sutriki
mu, dažnu viduriavimu, pilvo 
pūtimu, gurguliavimu, dažnais 
vidurių skausmais, prasta nuo
taika, mažakraujyste ir dar ki
tomis negaliomis.

Hipertonija (sinonimai: arte
rinė hipertonija, hipertenzija) – 
kraujagyslių tonuso ir arterinio 
kraujospūdžio padidėjimas.

Išemija – vietinė mažakrau
jystė: kraujo sumažėjimas orga
ne arba jo dalyje dėl nepakanka
mo pritekėjimo arterijomis. Iše
miją gali sukelti arterijų spindžio 
susiaurėjimas, dalinis arba visiš
kas užsikimšimas susidariusiu 
krešuliu, arterijos susispaudi
mas dėl auglio, rando, kraujo išsi
liejimo ir dar dėl kitų priežasčių.

Stenokardija (sinonimas: 
krūtinės angina) – staigus krūti
nės skausmo priepuolis, kylantis 
dėl kraujotakos sutrikimo.

6. Išrūgos stiprina imunitetą, 
papildo organizmo vitaminų bei 
mineralų atsargas. Ypač tai aktu
alu šaltuoju metų laiku.

7. Šis produktas ramina ner
vų sistemą. Asmenims, kuriuos 
vargina pastovus nuovargis  
ir/arba bloga nuotaika ar net de
presinė būsena, reiktų kasdien 
išgerti po 1,5 stiklinės išrūgų 

(beje, jeigu gydytojas nenurodo 
kitaip, toks kiekis ar kiek ma
žiau (pvz., stiklinė) išrūgų tiks 
ir kitais, aukščiau nurodytais 
atvejais). Tai padidins serotoni
no kiekį, bus užblokuotas streso 
hormonų išsikyrimas, norma
lizuotas emocinis fonas ir net
gi įveiktos nemigos problemos.

Paaiškinimas: serotoni
nas (ypač dažnai vadinamas 
„džiaugsmo hormonu“) yra au
dinių hormonas, reikalingas ner
vinių impulsų sklidimui, kraujo 
krešėjimui. Be to, jis reguliuoja 
kraujagyslių traukimąsi ir plėti
mąsi, mažina kapiliarų pralaidu
mą, skatina žarnų judesius. Sero
tonino yra ne tik išrūgose, bet ir 
augaluose (pomidoruose, bana
nuose, dilgėlių lapuose, graiki
nių riešutų branduoliuose), kai 
kurių gyvūnų liaukose.

8. Išrūgos mažina saldumynų 
potraukį, kartu su kitomis prie
monėmis padeda įveikti pertek
linius kilogramus.

9. Išrūgos (kaip papildoma 
priemonė) padeda gydyti odos 
ligas, netgi tokias, kaip žvyneli
nė (psoriazė) ir nervinės kilmės 
odos uždegimas.

Ar esama apribojimų dėl 
išrūgų vartojimo?

1. Šio produkto dažniausiai 
negali vartoti tie žmonės, kurių 
organizmas netoleruoja laktozės 
(pieno cukraus); kitaip sulaukia
ma alerginių reakcijų. 

2. Asmenys, turintys polin
kį dažnai viduriuoti, per dieną 
turėti išgerti tik stiklinę (ar net 
mažiau) išrūgų. Beje, net ir visiš
kai sveikiems žmonėms dėl tos 
pačios priežasties nereiktų per 
dieną išgerti daugiau kaip 1–1,5 
stiklinės išrūgų.

3. Žmonės, sergantys skran
džio, dvylikapirštės žarnos opa
lige turėtų vengti išrūgų, nes jos 
pasižymi palyginti nemažu rūgš
tingumu. 

romualdas oGinSKAS

Kaip parodė tyrimas, pilno 
grūdo produktai gali padėti su
reguliuoti kraujo spaudimą ir 
taip sumažinti širdies ir krau
jagyslių ligų bei mirties nuo jų 
riziką.

„Nestlé“ tyrimų centro ir 

Klyvlendo klinikos tyrime daly
vavo grupė antstvorio turinčių 
asmenų. Du periodus po aštuo
nias savaites šie asmenys maiti
nosi visiškai vienodai, tačiau vie
nų mityba buvo papildyta pilno 
grūdo produktais, kitų – rafinuo

tų, tai yra, pilnai išvalytų grūdų 
produktais.

Tyrimo metu nustatyta, kad 
žmonių, kurių mityboje buvo 
pilno grūdo produktų, diastoli
nis kraujo spaudimas (žemiau
sias spaudimas tarp širdies su
sitraukimų) sumažėjo tris kar
tus, palyginti su tų žmonių, ku
rių mityboje buvo tik rafinuotų 
grūdų produktai. Toks kraujo 
spaudimo sumažėjimas prilygs
ta 30 proc. sumažėjusiai mirties 
nuo širdies ligų rizikai ir 40 proc. 
sumažėjusiai mirties nuo insul
to rizikai.

Pilno grūdo produktai 
būtini kasdienėje 

mityboje
Kas yra pilno grūdo produk

tai? Pirmiausiai nereikėtų pai
nioti pilno grūdo produktų su 
rupiai maltų ar nemaltų grūdų 
produktais. Iš pilno grūdo pro
duktų gali būti malami miltai, 
tačiau jie neišsijojami. Pilnas 
grūdas pasižymi tuo, kad nuo 
jo nėra pašalinta išorinė grūdo 

dalis – luobelė. Kitaip sakant, 
pilnas grūdas yra nepilno valy
mo grūdas.

Vienas geriausių tokio grū
do pavyzdžių – grikių kruopos. 
Jos visada yra pilno grūdo. Su 
ryžiais kiek kitaip – dažniausiai 
jie apdorojami pašalinant išori
nį grūdo sluoksnį, tad balti ryžiai 
nėra pilno grūdo kruopos. Pilno 
grūdo kruopoms priskiriami tik 
laukiniai (su luobele) ir rudieji 
ryžiai, kurių išorinis sluoksnis 
tik iš dalies nuvalytas.

Gydytoja dietologė doc. dr. 
Edita Gavelienė sako, kad pilno 
grūdo produktų turėtų atsiras
ti kasdieniame racione. Tai pa
dėtų mitybą papildyti visomis 
būtinomis mineralinėmis me
džiagomis, vitaminais ir skai
dulomis bei užtikrinti visavertį 
maitinimąsi.

„Visavertis racionas yra pre
vencinė įvairių lėtinių ligų, tarp 
jų ir širdies bei kraujagyslių li
gų, cukraligės, vėžinių susirgi
mų, priemonė. Būtinosios mais
to medžiagos yra vitaminai, mi

neralinės medžiagos ir skaidu
los. Būtent pilno grūdo gami
niai aprūpina žmogaus organiz
mą mineralinėmis medžiagomis 
ir vitaminais, o svarbiausia – tai 
yra pagrindinis tirpių ir netirpių 
skaidulų šaltinis. Tirpios skaidu
los yra vienas iš pagrindinių šal
tinių, padedančių prevenciškai 
sumažinti susirgimų riziką as
menims, linkusiems sirgti šir
dies ir kraujagyslių ligomis, cu
kralige ar vėžiu. Be to, pilno grū
do gaminiai suteikia ilgesnį so
tumo jausmą, o tai padeda regu
liuoti kūno masę“, – pilno grūdo 
produktų naudą pristato doc. dr. 
E. Gavelienė.

Gydytoja dietologė rekomen
duoja mitybą papildyti tokiais 
pilno grūdo produktais kaip 
duona, pilno grūdo miltų ga
miniais, košėmis, javainių miši
niais. Žinoma, renkantis tokius 
gaminius visada reikia atkreipti 
dėmesį, ar ant pakuotės nurody
ta, kad jie pagaminti iš pilno grū
do kruopų ar grūdų.

„Bičiulystės“ inf. 

Pilno grūdo produktai mažina širdies ir kraujagyslių ligų riziką
Šiuolaikinis gyvenimo tempas ir nesubalansuota mityba 
veda prie dažnėjančių širdies ir kraujagyslių ligų. Nau-
jausi tyrimai atskleidė, kad šių ligų gali padėti išveng-
ti pilno grūdo produktais papildyta mityba. Kompani-
jos „Nesté“ ir Klyvlendo klinikos mokslininkai nustatė, 
kad antsvorio turintiems žmonėms iki 50-ies metų šir-
dies ir kraujagyslių ligų rizika žymiai sumažėja, jeigu 
jų mityboje rafinuotų grūdų produktai pakeičiami pil-
no grūdo produktais.
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Todėl kai vaikui ateina laikas įsi
traukti į ugdymo procesą, tėvai 
susiduria su daugeliu sunkumų. 
K. Radžvilaitė savo autizmo spek
tro sutrikimą turintį vaiką pasi
rinko leisti į specialiąją mokyklą. 
Ji sako tikėjusis, kad ten gaus tin
kamą ugdymą. Bet taip nėra. Nors 
klasės nedidelės, tačiau kartu mo
kosi ir vaikas su Dauno sindromu, 
ir su cerebriniu paralyžiumi, ir su 
autizmu. „Netgi specialiojoje mo
kykloje, jeigu yra sunkus autiz
mas, tam vaikui reikėtų žmogaus 
šalia, asmeninio pagalbininko. 
Bet taip šiandien būna labai re
tai, – sako K. Radžvilaitė. – Visus 
šiuo vaikus turi mokyti viena mo
kytoja ir jos padėjėja.“

K. Radžvilaitės teigimu, au
tizmo sutrikimą turintys vai
kai, kuriems nėra nustatytas in
telekto sutrikimas, turi lankyti 
bendrojo ugdymo mokyklas, ta
čiau tai irgi labai sudėtinga. Vai
kas gali būti intelektualiai labai 
pažengęs ir žinoti daugiau negu 
bendraamžiai, būti puikus ma
tematikas, bet socialine, emoci
ne raida – gerokai mažiau išsi
vystęs. Autistiškas vaikas nesu
pranta socialinio konteksto, sun
kiai prisitaiko prie aplinkos ir 
tai pasireiškia jo agresija ar ne
tinkamu elgesiu. Mokytojui ky
la didžiuliai iššūkiai – ką daryti, 
jei vaikas visą dieną neišlenda iš 
po suolo arba tampa agresyvus. 
Tam reikia tinkamai pasiruošti. 
Pasak K. Radžvilaitės, labai svar
bus ir mokyklos vadovo palaiky
mas – kiek mokytojui bus sutei
kiama pagalbos. Pedagogai tu
rėtų dažniau lankytis įvairiuose 
mokymuose, konferencijose. De
ja, jų tokiuose renginiuose susi
renka nedaug. Trūksta ir specia
listų. Pavyzdžiui, vaikas, turintis 
didelių kalbos sutrikimų, gauna 
vos 1 valandą logopedo pagal
bos per savaitę, nors jos reikė
tų kasdien. 

Vis dėlto K. Radžvilaitė 
džiaugiasi, kad yra ir teigiamų 
poslinkių. Mokykloje, kurią jos 
vaikas lanko, vykdomi įvairūs 
projektai, mokytojos kasdien 
informuoja, kaip sekasi, ir pan. 

Pasak K. Radžvilaitės, būtent 
tėvai yra tas variklis, kuris ska
tina gerus pokyčius, inicijuoja 
mokslinius tyrimus ir pan. Ji įsi
tikinusi, kad ir ugdymo proce
sas būna kur kas sėkmingesnis, 
jei tėvai į jį įsitraukia. 

Mokytojams  
labai sunku

Panevėžio Skaistakalnio pag
rindinės mokyklos pradinių kla
sių mokytoja Jolanta Vaitkevičie
nė sako, kad 8 iš 24 jos mokinių 
turi specialiųjų ugdymosi porei
kių, tarp jų yra ir turintis autiz
mo spektro sutrikimą. Mokytojai 
labai sunku prisitaikyti prie kie
kvieno poreikių ir galimybių. Pa
dėjėjas į klasę ateina ne visada, 
o autizmo spektro sutrikimą tu
rinčiam vaikui individualios pa
galbos reikėtų nuolat. Jei moky
toja skiria dėmesį šiam vaikui, 
visa klasė turi dirbti savaran
kiškai. Pasak J. Vaitkevičienės, 
dažniausiai mokytojai patys tu
ri surasti metodų ir būdų, kaip 
geriausiai padėti vaikui. 

Nijolė Veličkienė – Panevė
žio Skaistakalnio pagrindinės 
mokyklos rusų kalbos mokyto
ja. Jos teigimu, dirbti su speci
aliųjų poreikių vaikais – tikras 
iššūkis, ypač jei klasėje jų yra 
ne vienas ir ne du. Jie dažnai ne
moka gerai lietuviškai, o ką sa
kyti apie užsienio kalbą, kurios 
net abėcėlė visai kita. Mokyto
ja apgailestauja, kad mokyto
jo pagalbininkas skiriamas tik 
į vadinamųjų pagrindinių daly
kų pamokas, rusų kalba prie to
kių nepriskiriama. 

Šiaulių universiteto profeso
rė Stefanija Ališauskienė pabrė
žė, kad Lietuvoje 11 proc. moks
leivių turi specialiųjų ugdymosi 
poreikių. 98,2 proc. iš jų moko
si bendrojo lavinimo mokyklose. 
Ir tik maža dalis – specialiosio
se ugdymo įstaigose. Tačiau ar 
visada vaiko ugdymas kartu su 
kitais jam tinka geriausiai, pro
fesorė nesiima vienareikšmiškai 

vertinti. Jos manymu, jei vaikas 
bus „įmestas“ į mokyklą be jo
kios pagalbos, jei aplinka nebus 
palaikanti ir skatinanti, naudos 
iš to daug nebus. Turi sistemin
gai veikti visos grandys kartu: 
švietimo politika, švietimo pa
galbos sistema, pedagogų pa
rengimas, tėvų ir kitų NVO įsi
traukimas. Ypač svarbu, kad tin
kamą pagalbą gautų mokytojas. 
Deja, pasak S. Ališauskienės, pas 
mus dar yra labai daug nesusi
kalbėjimo. 

Švedijoje taip pat  
ne viskas tobula 

Konferencijoje pranešimą 
skaičiusi ir praktine patirtimi, 
kaip pažinti autizmo sutrikimų 
turinčiuosius ir kaip konkrečiai 
jiems padėti, pasidalijusi dr. Le
na Nilsson pasakojo, kad Švedi
joje laikomasi nuostatos, jog vi
si vaikai turi lankyti bendrojo 
lavinimo mokyklą. Negalia – ne 
išimtis. Yra vos keletas specia
lizuotų ugdymo įstaigų, kurio
se lavinami tik autizmo sutriki
mų turintieji, visiškai nepritapę 
įprastoje švietimo sistemoje. Pa
prastai vaikui, kuris turi moky
mosi sunkumų, klasėje yra ski
riamas pagalbininkas. Vis dėlto, 
pasak L. Nilsson, pagalba vaikui 
ne visada yra tinkama, nes asis
tentai dažnai neturi tinkamo pa
sirengimo, ne visi nori mokytis 
ir tobulėti. 

L. Nilsson įsitikinusi, kad au
tistiškiems vaikams suteikus rei
kiamą pagalbą, jie vėliau gali pui
kiai prisitaikyti visuomenėje. Pa
vyzdžiui, moteris pasakoja kartą 
susipažinusi su žmogumi, kuris 
buvo labai tylus, kompanijoje jau
tėsi nejaukiai, tačiau paaiškėjo, 
kad jis yra vienas geriausių „Vol
vo“ gamyklos inžinierių. Vyriškio 
autistiškos savybės jam darbe la
bai padėjo – jis galėdavo valan
dų valandas sėdėti ir analizuoti 
smulkias detales. L. Nilsson teigi
mu, autistai nepakeičiami, kai rei
kia dirbti su konkrečiais faktais. 
Tiesiog reikia matyti ne žmogaus 
diagnozę, o jo stiprybes ir leisti 
joms pasireikšti. 

Pasak L. Nilsson, valstybė tik 
laimės, jei pasirūpins specialiųjų 
poreikių turinčiųjų tinkamu lavi
nimu ir taip suteiks jiems raktą į 
normalų socialinį gyvenimą. Tai 
kainuoja kur kas pigiau, nei rū
pintis jais visą gyvenimą.

Aurelija BABinSKienė 
Autorės nuotr. 

Autizmas – Lietuvoje dar  
neatrasta žemė

(atkelta iš 1 psl.)

Panevėžio Skaistakalnio pagrindinės mokyklos mokytojos Jolanta Vaitke-
vičienė ir Nijolė Veličkienė.

Lena Nilsson Švedijoje rūpinasi autizmo spektro sutrikimą turinčiųjų ugdy-
mu.

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą mirus mylimai Mamai nuo
širdžiai užjaučiame Angelę Rudžianskaitę.

Kauno miesto neįgaliųjų draugija

Nuoširdžiai užjaučiame ištikimą „Bičiulystės“ bičiulę Angelę Ru-
džianskaitę dėl mylimos Mamos mirties. Šią sunkią netektį te
gaubia paguoda ir dvasios stiprybė. 

„Bičiulystės“ redakcija

Vokietijos visuomenės viešo
sios nuomonės instituto ty

rimo duomenimis, praėjusiais 
metais sveikata užėmė pirmą 
vietą gyventojų  vertybių ska
lėje. Atrodo, kad  sveikata žmo
nėms  yra svarbiau  už aplinkos 
išsaugojimą, taiką arba už porei
kį patirti  kuo daugiau  įspūdžių. 

Ne išimtis ir Lietuva, kurioje 
vis daugiau kalbama apie svei
katą, sveiką gyvenimo būdą, fi
zinės ir psichinės sveikatos har
moniją. Viešoji įstaiga „Jurbarko 
socialinės paslaugos“, planuoda
ma darbo kryptis, vis daugiau 
dėmesio skiria veikloms, kurios 
stiprintų klientų sveikatą. 2015 
metais buvo įgyvendintas pro
jektas „Sveikos gyvensenos įgū
džių formavimas Jurbarko rajo
no suaugusiems proto negalios 
asmenims“, o šiais metais vyk
dėme tęstinį sveikatingumo pro
jektą. Džiaugiamės, kad projekto 
veiklų prasmę mato ir Jurbarko 
rajono savivaldybė, tad jis jau 2 
metus yra iš dalies finansuoja
mas Jurbarko rajono savivaldy
bės visuomenės sveikatos rė
mimo specialiosios programos 
lėšomis.

Projekto metu buvo dirbama 
su proto negalią turinčiais asme
nimis keturiomis pagrindinėmis 
kryptimis: sveikos mitybos ska
tinimas; agrokultūrinės veiklos 
vystymas; fizinio aktyvumo di
dinimas; psichinės sveikatos 
stip rinimas.

Jau šių metų pavasarį kartu 
su neįgaliaisiais pasiruošėme 
įvairių aukščių medines lysves, 
kuriose pasisodinome ir pries
koninių augalų, ir daržovių, ir 
uogų daigų. Kiekvienas projekto 
dalyvis rado savo nišą formuo
jant bendrą daržą, o labiausiai jie 
džiaugėsi, kai buvo galima skin
ti ir ragauti užaugintas daržoves. 
Visi sutikome, kad savo ranko
mis išaugintas agurkas ir pomi
doras yra skaniausias, o nuskin
tomis žemuogėmis ir braškėmis 
pagardinti ledai yra saldžiausi. 
Beaugindami daržoves ir uogas 
išmokome pasidaryti ne vieną 
sveiką užkandį, salotų, koktei
lių ir su visais dalijomės naujais 
skonių atradimais. 

Projekto metu daug dėme

sio buvo skiriama proto nega
lios asmenų fiziniam aktyvumui. 
Plušėjome ne tik prie daržo lys
vių, bet liejome prakaitą ir prie 
sporto inventoriaus, vaikščioda
mi po Jurbarką nuėjome nema
žus atstumus. O kad įsitikintu
me, ar išties fiziškai sustiprėjo
me, rugsėjo 15 dieną prisijungė
me prie Europos sporto savaitės 
renginių, suorganizavome spor
to varžytuves proto negalios as
menims. Sporto šventėje dalyva
vo gausus būrys dalyvių iš Rasei
nių dienos centro „Vilties takas“, 
Gelgaudiškio „Šaltinio“ specia
liojo ugdymo centro neįgaliųjų 
dienos užimtumo skyriaus, Ša
kių neįgaliųjų dienos centro, Lie
tuvos sutrikusio intelekto žmo
nių globos bendrijos „Viltis“ Jur
barko skyriaus. 

Sveikata neatsiejama ir nuo 
geros savijautos, tad siekdami 
stiprinti psichinę sveikatą orga
nizavome pažintines keliones. 
Apsilankėme Klaipėdos delfina
riume, Ventės rage. Su projek
to dalyviais aplankėme ir 2016 
metų Lietuvos kultūros sosti
nę Telšius. Vėliau patraukėme į 
Suvalkijos sostinę Marijampolę, 
kurioje pasigėrėjome Poezijos 
parko pritaikymu visuomenės 
reikmėms. 

Siekdami užtvirtinti per ak
tyvias fizines veiklas gautas ži
nias ir minėdami Europos svei
kos mitybos dieną, proto nega
lios asmenims suorganizavome 
viktoriną „Rinkimės sveikesnį 
maistą“. Viktorinos dalyviai tu
rėjo atlikti po keletą užduočių: 
išspręsti kryžiažodį, atsakyti į 
klausimus apie sveiką mitybą, 
sudėlioti iš maisto produktų 
sveikos mitybos piramidę, pa
gaminti sveikuoliškus sumuš
tinius. Renginio dalyviams ne
trūko išmonės, kūrybingumo ir, 
svarbiausia, entuziazmo. 

Džiaugiamės, kad sveika gy
vensena užima vis daugiau vie
tos proto negalios asmenų kas
dienybėje ir projekto dalyviai jau 
tampa net sveiko gyvenimo bū
do ambasadoriais savo šeimose. 

Monika KorniKienė 
všĮ „Jurbarko socialinės 

paslaugos“ vyr. socialinė 
darbuotoja

Sveikata – viena 
svarbiausių vertybių 

Fizinis aktyvumas – svarbi sveikos gyvensenos dalis.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, gruodžio 5 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

62 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 62 
s. (kart.). 10:50 Laisvės vėliavnešiai. 
(kart.). 11:15 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(kart.). 11:45 Savaitė. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:20 Šlovės dienos. N-7. 63 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 19:19 Sportas. 
19:22 Orai. 19:30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Premje-
ra. N-7. 6 s. 22:25 Trumposios žinios. 
22:30 Premjera. Fidelis Kastras. Kino 
kronikose įamžinti kadrai. (subtitruo-
ta). 23:25 Trumposios žinios. 23:30 
Premjera. Valdžios tvirtovė. N-7. 14 
s. 00:30 Laisvės vėliavnešiai. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Komi-
saras Reksas. N-7. 62 s. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite dak-
taro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:10 
Karinės paslaptys. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:05 Teisė žinoti. (kart.). 
05:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.).

Antradienis, gruodžio 6 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

63 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 63 
s. (kart.). 10:50 Stilius. (kart.). 11:30 
Klausimėlis.lt. (kart.). 11:45 Fidelis 
Kastras. Kino kronikose įamžinti ka-
drai. (subtitruota, kart.). 12:40 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 
Šlovės dienos. N-7. 64 s. 17:10 Klaus-
kite daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Emigrantai. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Naci-
onalinė ekspedicija „Nemunu per Lie-
tuvą“. 22:25 Trumposios žinios. 22:30 
Istorijos detektyvai. 23:20 Trumposios 
žinios. 23:25 Premjera. Bodo. N-7. 13 
s. 00:30 Pasaulio plaukimo čempiona-
tas trumpajame (25 m) baseine. Pus-
finaliai, finalai. Tiesiogiai iš Vindsoro 
(Kanada). 02:15 Stilius. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Emigrantai. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per 
Lietuvą“. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:05 Istorijos detektyvai. (kart.).

trečiadienis, gruodžio 7 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 64 

s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 64 s. (kart.). 
10:50 Emigrantai. (kart.). 11:45 Naciona-
linė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:20 Šlovės dienos. N-7. 65 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su ver-
timu į gestų kalbą). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Gyvenimas. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Auk-
sinis protas. 22:40 Trumposios žinios. 
22:45 Auksinis krantas. 00:30 Pasaulio 
plaukimo čempionatas trumpajame (25 
m) baseine. Pusfinaliai, finalai. Tiesiogiai 
iš Vindsoro (Kanada). 02:25 Septynios 
Kauno dienos. 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Gyvenimas. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Auksinis protas. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Auksinis 
protas. (tęsinys, kart.). 05:25 Ryto sukti-
nis su Zita Kelmickaite. (kart.).

ketvirtadienis, gruodžio 8 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

65 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 65 s. 
(kart.). 10:50 Gyvenimas. (kart.). 11:45 
Interaktyvi viktorina „Paklauskim Lietu-
vos“. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Orai. 16:20 Šlovės die-
nos. N-7. 66 s. 17:10 Klauskite dakta-
ro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Specialus tyrimas. 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 

21:00 LRT forumas. 21:55 Trumposios 
žinios. 22:00 Premjera. Dokumentinių 
filmų ciklas „Mano miestas“. Birštonas. 
22:55 Trumposios žinios. 23:00 Prem-
jera. Martos paslaptis. N-7. 1 s. 00:30 
Pasaulio plaukimo čempionatas trum-
pajame (25 m) baseine. Pusfinaliai, fi-
nalai. Tiesiogiai iš Vindsoro (Kanada). 
02:30 Klausimėlis.lt. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Specialus tyrimas. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Dokumentinių filmų ciklas „Mano mies-
tas“. Birštonas. (kart.). 05:00 LRT radijo 
žinios. 05:05 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu. (Subtitruota, kart.). 05:30 Mūsų 
gyvūnai. (kart.).

Penktadienis, gruodžio 9 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

66 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 66 
s. (kart.). 10:50 Specialus tyrimas. 
(kart.). 11:45 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Orai. 16:20 Šlovės die-
nos. N-7. 67 s. 17:10 Klauskite dakta-
ro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 18:55 Sportas. 18:58 Orai. 19:05 
Muzikinis žaidimas „Atspėk dainą“. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Duokim 
garo! 22:35 Trumposios žinios. 22:40 
Gamtos inspektoriai. 23:00 Premje-
ra. Mirtina tyla. N-14. 00:30 Pasaulio 
plaukimo čempionatas trumpajame (25 
m) baseine. Pusfinaliai, finalai. Tiesio-
giai iš Vindsoro (Kanada). 02:30 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. (kart.). 02:55 Muzi-
kinis žaidimas „Atspėk dainą“. (kart.). 
04:05 Auksinis balsas. (kart.).

Šeštadienis, gruodžio 10 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:30 Spe-

cialus tyrimas. (kart.). 07:25 Premjera. 
Nauji Piterio Peno nuotykiai 2. 2/15 s. 
07:50 Tatonka ir mažieji draugai. 5 s. 
08:00 Šervudo padauža Robinas Hu-
das. 1 s. 08:15 Džiunglių knyga 1. 27 
s. 08:30 Girių horizontai. 09:00 Labas 
rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 
Labas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Ži-
nios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 
12:05 Pasaulio dokumentika. Premje-
ra. Plėšrūnai. 6 d. Lenktynės su laiku. 
(subtitruota). 13:00 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Didysis Azijos penketas. 
4 d. Liūtas. (subtitruota). 13:55 Šerloko 
Holmso nuotykiai. Kilmingasis viengun-
gis. N-7. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 16:00 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu. (Subtitruota). 16:30 Sveiki-
nimų koncertas. 18:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 18:30 Šiandien. (su vertimu į 
gestų kalbą). 18:45 Sportas. 18:48 Orai. 
18:55 Bėdų turgus. (Subtitruota). 19:40 
Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 21:00 Auksinis balsas. 
22:55 Trumposios žinios. 23:00 Prem-
jera. Aršūs padarai. N-7. (subtitruota). 
00:30 Pasaulio plaukimo čempiona-
tas trumpajame (25 m) baseine. Pus-
finaliai, finalai. Tiesiogiai iš Vindsoro 
(Kanada). 02:30 Pasaulio dokumenti-
ka. Plėšrūnai. 6 d. Lenktynės su laiku. 
(subtitruota, kart.). 03:20 Pasaulio do-
kumentika. Didysis Azijos penketas. 4 d. 
Liūtas. (subtitruota, kart.). 04:15 Šerloko 
Holmso nuotykiai. Kilmingasis viengun-
gis. N-7. (kart.).

Sekmadienis, gruodžio 11 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota, kart.). 06:35 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Premjera. Nauji Piterio Pe-
no nuotykiai 2. 2/16 s. 09:25 Džiunglių 
knyga 1. 28 s. 09:35 Premjera. Auklė 
Mun. 10 s. 09:45 Premjera. Šikšnos-
parnis Patas. 5 s. 10:00 Gustavo en-
ciklopedija. (Subtitruota). 10:30 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų 
gyvūnai. 12:00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Erdvės. Pasaulio žavesys. 
6 d. Malonumų Havana. (subtitruota). 
13:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. 
Šokiai laukinėje gamtoje. 1 d. Meilės šo-
kis. (subtitruota). 13:55 Puaro. N-7. 7/2 
s. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16:00 Laisvės vėliavnešiai. 
16:30 Karinės paslaptys. 17:15 Lietu-
vos humoro lyga. 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 18:50 Sportas. 
18:53 Orai. 19:00 Teisė žinoti. 19:30 
Savaitė. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 21:00 Premjera. Seserų 
Fontanų siuvykla. N-7. 2 s. 22:50 Puaro. 
N-7. 7/2 s.(kart.). 00:30 Pasaulio plau-
kimo čempionatas trumpajame (25 m) 
baseine. Pusfinaliai, finalai. Tiesiogiai 
iš Vindsoro (Kanada). 02:40 Pasaulio 
dokumentika. Erdvės. Pasaulio žave-
sys. 6 d. Malonumų Havana. (subtitruo-
ta, kart.). 03:35 Pasaulio dokumentika. 
Šokiai laukinėje gamtoje. 1 d. Meilės šo-
kis. (subtitruota, kart.). 04:30 Klausimė-
lis.lt. 04:45 Gamtos inspektoriai. (kart.). 
05:05 Savaitė. (kart.).

Pirmadienis, gruodžio 5 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (1). N-7. 06:55 Simp-
sonai (22). N-7. 07:25 Simpsonai 
(314). N-7. 07:55 Gero vakaro šou. 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2483). 
N-7. 10:00 Sila. Kelias namo (45). 
N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
13:00 Kung Fu Panda (1). N-7. 13:30 
Simpsonai (315). N-7. 14:00 Simpso-
nai (316). N-7. 14:30 Mažoji nuota-
ka (709). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(710). N-7. 15:30 Itališka meilė (70). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Rezidentai (1). N-7. 
20:00 Apie mus ir Kazlauskus. N-7. 
21:00 Moterys meluoja geriau (56). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 
Kobra 11 (15). N-7. 23:35 Kvantikas 
(15). N-14. 00:30 Gražuolė ir pabai-
sa (13). N-7. 01:30 Hubertas ir Sta-
leris (1). N-7.

Antradienis, gruodžio 6 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (2). N-7. 06:55 Simp-
sonai (315). N-7. 07:25 Simpsonai 
(316). N-7. 07:55 Rezidentai (1). N-7. 
08:25 Moterys meluoja geriau (56). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2484). 
N-7. 10:00 Sila. Kelias namo (46). 
N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
13:00 Kung Fu Panda (2). N-7. 13:30 
Simpsonai (317). N-7. 14:00 Simpso-
nai (318). N-7. 14:30 Mažoji nuota-
ka (711). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(712). N-7. 15:30 Itališka meilė (71). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Rezidentai (2). N-7. 
20:00 Prieš srovę. N-7. 21:00 Mote-
rys meluoja geriau (57). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Ketverios vestu-
vės ir vienerios laidotuvės. N-14. 01:00 
Gražuolė ir pabaisa (14). N-7. 01:50 
Hubertas ir Staleris (2). N-7.

trečiadienis, gruodžio 7 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (3). N-7. 06:55 Simp-
sonai (317). N-7. 07:25 Simpsonai 
(318). N-7. 07:55 Rezidentai (2). N-7. 
08:25 Moterys meluoja geriau (57). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2485). 
N-7. 10:00 Sila. Kelias namo (47). 
N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
13:00 Kung Fu Panda (3). N-7. 13:30 
Simpsonai (319). N-7. 14:00 Simpso-
nai (320). N-7. 14:30 Mažoji nuota-
ka (713). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(714). N-7. 15:30 Itališka meilė (72). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Rezidentai (3). N-7. 
20:00 Gero vakaro šou. N-7. 21:00 
Moterys meluoja geriau (58). N-7. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:20 TV3 orai. 22:25 Vikin-
gų loto. 22:30 Paliktieji. N-14. 00:50 
Gražuolė ir pabaisa (15). N-7. 01:35 
Hubertas ir Staleris (3). N-7.

ketvirtadienis, gruodžio 8 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (4). N-7. 06:55 Simp-
sonai (319). N-7. 07:25 Simpsonai 
(320). N-7. 07:55 Rezidentai (3). N-7. 
08:25 Moterys meluoja geriau (58). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2486). 
N-7. 10:00 Sila. Kelias namo (48). 
N-7. 12:00 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
13:00 Kung Fu Panda (4). N-7. 13:30 
Simpsonai (321). N-7. 14:00 Simpso-
nai (322). N-7. 14:30 Mažoji nuota-
ka (715). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(716). N-7. 15:30 Itališka meilė (73). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Rezidentai (4). N-7. 
20:00 Farai. N-7. 21:00 Moterys me-
luoja geriau (59). N-7. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Detektyvo Hanterio 
sugrįžimas. N-14. 00:15 Gražuolė ir 
pabaisa (16). N-7. 01:15 Hubertas ir 
Staleris (4). N-7.

Penktadienis, gruodžio 9 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:24 

Nuotykių metas (5). N-7. 06:55 Simp-
sonai (321). N-7. 07:25 Simpsonai 
(322). N-7. 07:55 Rezidentai (4). N-7. 
08:25 Moterys meluoja geriau (59). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2487). 
N-7. 10:00 Sila. Kelias namo (49). 
N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
13:00 Kung Fu Panda (5). N-7. 13:30 
Simpsonai (323). N-7. 14:00 Simpso-
nai (324). N-7. 14:30 Mažoji nuota-
ka (717). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(718). N-7. 15:30 Itališka meilė (74). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Monstrų universitetas. 
N-7. 21:35 Toras. N-7. 23:55 Gyvų ne-
liks. S. 01:30 Paliktieji. N-14.

Šeštadienis, gruodžio 10 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 

Pirmadienis, gruodžio 5 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

"Visatos broliai" (14). 06:50 "Džo-
nis Testas" (24). 07:15 "Kempiniu-
kas Plačiakelnis" (20). 07:40 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (47). N-7. 
08:35 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(48). N-7. 09:35 24 valandos. N-7. 
10:25 Yra, kaip yra. N-7. 11:25 24 va-
landos (kart.). N-7. 12:25 Bus visko 
(kart.). 13:20 Būk mano meile! N-7. 
14:20 "Mano lemties diena" (43). N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 
24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:25 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO 
SEANSAS Karštis. N14. 01:35 "Strė-
lė" (1). N-7. 02:25 "Juodasis sąrašas" 
(15). N-7.

Antradienis, gruodžio 6 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

"Visatos broliai" (15). 06:50 "Džo-
nis Testas" (25). 07:15 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (21). 07:40 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (49). N-7. 08:35 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (50). 
N-7. 09:35 24 valandos. N-7. 10:25 
Yra, kaip yra. N-7. 11:25 24 valandos 
(kart.). N-7. 12:30 KK2 (kart.). N-7. 
13:20 Būk mano meile! N-7. 14:20 
"Mano lemties diena" (44). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:25 Yra, 
kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:25 "Juodosios našlės" (7). N-7. 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Gun-
danti klasta. N14. 00:25 "Mentalistas" 
(7). N-7. 01:20 "Strėlė" (2). N-7. 02:10 
"Juodasis sąrašas" (16). N-7.

trečiadienis, gruodžio 7 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

"Visatos broliai" (16). 06:50 "Džo-
nis Testas" (26). 07:15 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (22). 07:40 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (51). N-7. 08:35 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (52). 
N-7. 09:35 24 valandos. N-7. 10:25 
Yra, kaip yra. N-7. 11:25 Yra, kaip yra 
(kart.). N-7. 12:30 KK2 (kart.). N-7. 
13:20 Būk mano meile! N-7. 14:20 
"Mano lemties diena" (45). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:25 Yra, 
kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:25 Tik nesijuok. N-7. 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VA-
KARO SEANSAS Palikti vandenyne 
2. Dreifas. N14. 00:05 "Mentalistas" 
(8). N-7. 01:00 "Strėlė" (3). N-7. 01:50 
"Juodasis sąrašas" (17). N-7.

ketvirtadienis, gruodžio 8 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

"Visatos broliai" (17). 06:50 "Tomas 
ir Džeris" (27). 07:15 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (23). 07:40 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (53). N-7. 08:35 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (54). 
N-7. 09:35 24 valandos. N-7. 10:25 
Yra, kaip yra. N-7. 11:25 Yra, kaip yra 
(kart.). N-7. 12:30 KK2 (kart.). N-7. 
13:20 Būk mano meile! N-7. 14:20 "Ma-
no lemties diena" (46). N-7. 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 Valanda su Rū-
ta. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Tam-
si tiesa. N14. 00:25 "Mentalistas" (9). 
N-7. 01:20 "Strėlė" (4). N-7. 02:10 Svei-
katos ABC televitrina (kart.).

Penktadienis, gruodžio 9 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

"Visatos broliai" (18). 06:50 "Tomas 
ir Džeris" (28). 07:15 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (24). 07:40 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (55). N-7. 08:35 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (56). 
N-7. 09:35 24 valandos. N-7. 10:25 
Yra, kaip yra. N-7. 11:25 Yra, kaip yra 
(kart.). N-7. 12:25 Nuo... Iki... (kart.) 
13:20 Būk mano meile! N-7. 14:20 
"Mano lemties diena" (47). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:25 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadie-
nis. N-7. 21:00 Džekas Rajanas. Še-
šėlių užverbuotas. N14. 23:10 Palikti 
po pamokų. N14. 01:00 Tamsi tiesa 
(kart.). N14.

Šeštadienis, gruodžio 10 d. 
06:20 Dienos programa. 06:30 

"Tomas ir Džeris" (27) (kart.). 06:55 
"Mažieji Tomas ir Džeris III" (57). 
07:20 ""Nickelodeon" valanda. Harvis 
Biksas" (18). 07:45 "Žybsnis ir stebu-
klingos mašinėlės" (29). 08:10 "San-
džėjus ir Kreigas" (10). 08:35 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (24) (kart.). 09:00 
"Tomo ir Džerio šou" (11). 09:30 "Po-
nas Bynas" (17). 10:00 KINO PUSRY-
ČIAI Sniego karalienė. 11:30 Gaisrinės 
šuo. 13:40 Policijos akademija 6. Mies-
to apgultis. 15:20 "Gyvenimo šukės" 
(104). N-7. 17:30 Bus visko. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS. PREMJERA Debesuo-
ta, numatoma mėsos kukulių kruša 2. 
21:25 Kaip diena ir naktis. N-7. 23:40 
Paranormalūs reiškiniai 5. N14. 01:20 
Džekas Rajanas. Šešėlių užverbuotas 
(kart.). N14.

Sekmadienis, gruodžio 11 d. 
06:20 Dienos programa. 06:30 

"Tomas ir Džeris" (28) (kart.). 06:55 
"Mažieji Tomas ir Džeris III" (58). 
07:20 ""Nickelodeon" valanda. Harvis 
Biksas" (19). 07:45 "Žybsnis ir stebu-
klingos mašinėlės" (30). 08:10 "San-
džėjus ir Kreigas" (11). 08:35 "Tomo 
ir Džerio šou" (12). 09:00 Sveikatos 
ABC televitrina. 09:30 "Na, palauk!" 
(11). 09:45 "Na, palauk!" (12). 09:55 
KINO PUSRYČIAI Tomas ir Džeris. 
Robinas Hudas ir linksmasis peliu-
kas. 11:00 Haris Poteris ir paslapčių 
kambarys. N-7. 14:05 Pričiupom! N-7. 
14:35 "Didingasis amžius. Jos dideny-
bė Kiosem" (15). N-7. 16:40 Ne vie-
nas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Žvaigždžių duetai. 22:20 PREMJERA 
Numeris 44. N14. 01:05 Kaip diena ir 
naktis (kart.). N-7.

Pirmadienis, gruodžio 5 d. 
06:10 Sveikatos ABC televitri-

na. 06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 
(5). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (51) 
(kart.). N-7. 08:25 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 09:25 "Farų karai" (9) 
(kart.). N-7. 10:30 "Sudužusių žibintų 
gatvės" (1) (kart.). N-7. 11:35 "Proku-
rorų patikrinimas" (290) (kart.). N-7. 
12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:50 "Diagnozė - žmogžudystė" 
(6). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" (52). 
N-7. 15:45 "Prokurorų patikrinimas" 
(291). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 "Su-
dužusių žibintų gatvės" (2). N-7. 19:30 
Gyvenimiškos istorijos. 20:30 Visi vyrai 
- kiaulės... 2 (28). N-7. 21:00 Savaitės 
kriminalai. N-7. 21:30 Pranaši pozici-
ja. N-7. 23:20 Nežinomas (kart.). N14. 
01:00 "Juodasis sąrašas" (23) (kart.). 
N-7. 01:45 "Džeikas, Storulis ir šuo" (5) 
(kart.). N-7. 02:30 Gyvenimiškos istori-
jos (kart.). 03:15 Visi vyrai - kiaulės... 
2 (28) (kart.). N-7. 03:40 "Kas žudi-
kas? Baudžiamosios bylos" (8) (kart.). 
N-7. 04:35 "Gyvybės galia" (4) (kart.).

Antradienis, gruodžio 6 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(6). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (52) 
(kart.). N-7. 08:25 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.). N-7. 09:25 "Farų ka-
rai" (10) (kart.). N-7. 10:30 "Sudu-
žusių žibintų gatvės" (2) (kart.). N-7. 
11:35 "Prokurorų patikrinimas" (291) 
(kart.). N-7. 12:45 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė - 
žmogžudystė" (7). N-7. 14:50 "Tokia 
tarnyba" (53). N-7. 15:45 "Prokurorų 
patikrinimas" (292). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info die-
na. 18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(3). N-7. 19:30 Gyvenimiškos istorijos. 
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 (29). N-7. 
21:00 "Pavariau" (20). N-7. 21:30 Neį-
tariamasis. N14. 23:35 Pranaši pozici-
ja (kart.). N-7. 01:15 "Džeikas, Storulis 
ir šuo" (6) (kart.). N-7. 02:00 "Vampyro 
dienoraščiai" (17). N14. 02:45 "Kalba-
me ir rodome" (398). N-7. 03:30 Gyve-
nimiškos istorijos (kart.). 04:15 Visi vy-
rai - kiaulės... 2 (29) (kart.). N-7. 04:40 
"Kalbame ir rodome" (398) (kart.). N-7.

trečiadienis, gruodžio 7 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(7). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (53) 
(kart.). N-7. 08:20 "Šuo" (13) (kart.). 
N-7. 09:25 "Vanity Fair. Visiškai slap-
tai" (1) (kart.). N-7. 10:30 "Sudužusių 
žibintų gatvės" (3) (kart.). N-7. 11:35 
"Prokurorų patikrinimas" (292) (kart.). 
N-7.  12:45 Muchtaro sugr įž imas 
(kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė - žmog-
žudystė" (8). N-7. 14:50 "Tokia tarny-
ba" (54). N-7. 15:45 "Prokurorų patikri-
nimas" (293). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (4). N-7. 
19:30 Gyvenimiškos istorijos. 20:30 
Visi vyrai - kiaulės... 2 (30). N-7. 21:00 
Pasienio sargyba. N-7. 21:30 Uošvio 
tvirtovė. N14. 23:45 Neįtariamasis 
(kart.). N14. 01:40 "Džeikas, Storulis 
ir šuo" (7) (kart.). N-7. 02:25 "Vampyro 
dienoraščiai" (18). N14. 03:10 "Kalba-
me ir rodome" (399). N-7. 03:55 Gyve-
nimiškos istorijos (kart.). 04:40 Visi vy-
rai - kiaulės... 2 (30) (kart.). N-7. 05:05 
"Kalbame ir rodome" (399) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, gruodžio 8 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(8). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (54) 
(kart.). N-7. 08:25 "Mistinės istorijos" 
(45) (kart.). N-7. 09:25 "Mistinės isto-
rijos" (46) (kart.). N-7. 10:30 "Sudu-
žusių žibintų gatvės" (4) (kart.). N-7. 
11:35 "Prokurorų patikrinimas" (293) 
(kart.). N-7. 12:45 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė - 
žmogžudystė" (9). N-7. 14:50 "Tokia 
tarnyba" (55). N-7. 15:45 "Prokurorų 
patikrinimas" (294). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info die-
na. 18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(5). N-7. 19:30 "Farų karai" (11). N-7. 
20:30 "Farų karai" (12). N-7. 21:30 
Grobis. N14. 23:15 Uošvio tvirtovė 
(kart.). N14. 01:20 "Džeikas, Storulis 
ir šuo" (8) (kart.). N-7. 02:05 "Vampy-
ro dienoraščiai" (19). N14. 02:45 "Dia-
gnozė - žmogžudystė" (6) (kart.). N-7. 
03:30 "Diagnozė - žmogžudystė" (7) 
(kart.). N-7. 04:15 Savaitės krimina-
lai (kart.). N-7. 04:40 Pasienio sargy-
ba (kart.). N-7.

Penktadienis, gruodžio 9 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(9). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (55) 
(kart.). N-7. 08:25 "Žurovas" (29). 
N-7. 09:25 "Žurovas" (30). N-7. 10:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (5) (kart.). 
N-7. 11:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(294) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (10). N-7. 14:50 "Tokia 
tarnyba" (56). N-7. 15:45 "Prokurorų 
patikrinimas" (295). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info die-
na. 18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(6). N-7. 19:30 "Amerikietiškos imty-
nės" (48). N-7. 20:30 "Amerikietiškos 
imtynės" (48). N-7. 21:30 Snaiperis. 
N14. 23:40 Grobis (kart.). N14. 01:20 
"Džeikas, Storulis ir šuo" (9) (kart.). 
N-7. 02:05 "Vampyro dienoraščiai" 
(20). N14. 02:45 Snaiperis (kart.). N14. 
04:20 "Žurovas" (29) (kart.). N-7. 05:10 
"Žurovas" (30) (kart.). N-7.

Šeštadienis, gruodžio 10 d. 
06:05 Savaitės kriminalai (kart.). 

N-7. 06:30 "Diagnozė - žmogžudys-
tė" (8) (kart.). N-7. 07:20 "Diagno-
zė - žmogžudystė" (9) (kart.). N-7. 
08:10 "Diagnozė - žmogžudystė" (10) 
(kart.). N-7. 09:00 Autopilotas. 09:30 
Apie žūklę. 10:00 "Amerikos mieliau-
sieji" (3). 11:00 Galiūnų čempionų ly-
ga. Suomija. 12:05 "Pavariau" (20) 
(kart.). N-7. 12:35 "Mistinės istorijos" 
(48). N-7. 13:40 "Mistinės istorijos" 
(47). N-7. 14:45 "Vanity Fair. Visiškai 
slaptai" (2). N-7. 15:50 "Kas žudikas?" 
(5). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Pasienio sargyba (kart.). 
N-7. 18:30 Keliauk ir ragauk. Lietu-
va. 19:30 Muzikinė kaukė. 22:05 MA-
NO HEROJUS Mirtinos žaizdos. N14. 
00:05 AŠTRUS KINAS Nakvynės na-
mai 2. S. 01:55 "Vampyro dienoraščiai" 
(19) (kart.). N14. 02:35 "Vampyro die-
noraščiai" (20) (kart.). N14. 03:15 Mu-
zikinė kaukė (kart.). 05:15 "Amerikos 
mieliausieji" (3) (kart.).

Sekmadienis, gruodžio 11 d. 
06:30 Galiūnų čempionų lyga. 

Suomija (kart.). 07:30 Sveikatos ko-
das. 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 
"Viena už visus" (95). N-7. 09:35 "Vie-
na už visus" (96). N-7. 10:10 Beatos 
virtuvė. Vedėja Beata Nicholson 11:05 
"Gyvybės galia" (5). 12:10 "Gyvybės 
galia" (6). 13:15 Sveikinimai. 15:50 
"Kas žudikas? Baudžiamosios bylos" 
(9). N-7. 17:05 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:10 Transformeriai. N-7. 21:00 
"Karas ir taika" (1). N-7. 22:20 Nuo 5 iki 
7. Įsimylėjėlių laikas. N14. 00:15 Mirti-
nos žaizdos (kart.). N14. 02:00 Nakvy-
nės namai 2 (kart.). S. 03:30 Transfor-
meriai (kart.). N-7.

TV3

LNK

BTV

Ančiukų istorijos (5). 07:00 Nenugali-
masis žmogus - voras (9). N-7. 07:30 
Vėžliukai nindzės (6). 08:00 Ančiukų 
istorijos (7). 08:30 Kempas ir draugai. 
09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 Gardu 
Gardu. 10:00 Pasaulis pagal moteris. 
10:30 Svajonių ūkis. 11:00 Caraitis 
Ivanas ir vilkas pilkas. 12:45 Flinstou-
nai. N-7. 14:25 Šuniškas gyvenimas. 
16:15 Simpsonai (4). N-7. 16:45 Eks-
trasensų mūšis. N-7. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 
orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Vienas 
namuose 2. Pasiklydęs Niujorke. N-7. 
22:00 Dingęs pasaulis. Juros periodo 
parkas. N-7. 00:40 Tamsta gundytoja. 
N-14. 02:15 Detektyvo Hanterio sugrį-
žimas. N-14.

Sekmadienis, gruodžio 11 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (6). 07:00 Nenugalima-
sis žmogus - voras (10). N-7. 07:30 
Vėžliukai nindzės (7). 08:00 Ančiukų 
istorijos (9). 08:30 Mamyčių klubas. 
09:00 Kulinariniai triukai. 09:30 Penkių 
žvaigždučių būstas. 10:00 Svajonių so-
dai. 11:00 Kumba. N-7. 12:35 Flinstou-
nai Viva Rok Vegase. N-7. 14:20 Ka-
zamas. N-7. 16:15 Simpsonai (5). N-7. 
16:45 Ekstrasensų mūšis. N-7. 18:30 
TV3 žinios (312). 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 X Faktorius. N-7. 
22:30 Lapkričio žmogus. N-14. 00:45 
Nindzė. N-14.

LRT
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Neįgalieji  
pasaulyje

Paprasta šarka išgelbė-
jo nuo depresijos kentė-
jusią moterį. Tai – viena 
iš daugelio stebuklingų 
istorijų, kai gyvūnai gel-
bėja mus, mūsų namus, 
mūsų vaikus. Didžiausias 
stebuklas, kad tos istori-
jos – realios. Šuo loda-
mas žadina šeimininkus 
ir šie laiku pastebi rūsy-
je beįsiplieskiantį gaisrą. 
Delfinas stumia krantan 
mėšlungio ištiktą plauki-
ką. Katė nuveja piktą šu-
nį, įsikibusį į vaiką. Šis pa-
sakojimas – apie šarką, 
grąžinusią šeimai laimę 
ir ramybę.

Skaičiuojama, kad jeigu ir toliau 
pensininkų ir neįgaliųjų dantims 
protezuoti bus skiriamos pana
šios lėšos – po 1,4–1,5 mln. eurų 
metams – Panevėžio teritorinės 
ligonių kasos (TLK) aptarnauja
moms Panevėžio ir Utenos aps
kritims, – paskutiniai eilėje sto
vintys panevėžiečiai kvietimų 
protezuoti sulauktų tik po 13 me
tų. Iki šiol minėtų paslaugų vidu
tinė laukimo trukmė mieste siekė 
beveik 8 metus, o didžiojoje dau
gumoje savivaldybių – 2–4 metai.

Nuo šių metų lapkričio 
1osios įsigaliojo nauja dantų 
protezavimo tvarka. Teigiama, 
kad ji turėtų pristabdyti eilės di
dėjimą, nes bus vykdoma griež
tesnė pacientų atranka. Numa
tyta ir kitų eilės reguliavimo 
priemonių. Panevėžio teritori
nės ligonių kasos direktorius 
Jonas Narbutas mano, kad nau
jovės eilės judėjimo greitu laiku 
nepaspartins, gal bent jau pri
stabdys beprotišką jos didėjimą.

Panevėžio TLK mano, kad 
odontologams trūksta atsakomy
bės. Esą jie siuntimus protezuo
ti dalijo visiems pensininkams ir 
neįgaliesiems, neatsižvelgdami į 
tai, ar jie jau dabar neturi dantų, 
ar jiems galbūt tik ateityje pri
reiks. Panevėžio TLK duomeni
mis, iš daugiau kaip 33 000 teisę 
į valstybės kompensuojamą dan
tų protezavimą turinčių gyvento
jų trečdalis stovi eilėje.

Eiles ilgina ir tai, kad pasta
raisiais metais išmokamos di
delės kompensacijos tiems gy
ventojams, kurie dantis susidė
jo prieš 8–9 metus, kai buvo ne
ribojamos kompensacijų sumos. 

Pasak J. Narbuto, panevėžiečiai 
labai aktyviai naudojosi šia ga
limybe ir šypsenas pasigražino 
už 5–10 tūkst. litų.

Dar viena ilgos eilės prie
žastis – vaikai. Jiems dantys yra 
protezuojami iš tų pačių pinigų, 
o kompensuojama suma yra ge
rokai didesnė. Panevėžio TLK 
įtaria, kad dėl indikacijų neapi
brėžtumo daliai vaikų už prote
zuoti skirtus pinigus dantys bu
vo užplombuoti.

J. Narbutas sako, kad naujoje 
tvarkoje sukonkretintos būklės, 
kada pensininkai, neįgalieji ir vai
kai gali gauti siuntimą protezuoti 
dantų. Taip pat numatyta, kad šios 
paslaugos turės būti suteiktos ir 
jų išlaidos kompensuojamos per 
3 metus nuo pažymos apie teisę 
gauti dantų protezavimo paslau
gas išdavimo dienos. Trejų metų 
terminas bus skaičiuojamas nuo 
tos dienos, kai iš ligonių kasų jie 
gaus kvietimą protezuoti dantų.

Dabar atidėti protezavimą 
bus galima ne ilgiau kaip viene
riems metams. Pensininkai, ne
darbingi arba iš dalies darbin
gi asmenys pakartotinai į eilę 
protezuoti dantų bus įrašyti ne 
anksčiau kaip po 3 metų nuo šių 
paslaugų išlaidų kompensavimo 
dienos. Iki šiol galėdavo stoti į ei
lę iš karto. 

Pensininkams ir neįgalie
siems, kuriems nustatyta didelė 
žandikaulio patologija ir jie turi 
teisę gauti didesnę kompensaci
ją, nebereikės važiuoti į tretinio 
lygio įstaigas Vilniuje ir Kaune. 
Jie galės kreiptis į Panevėžyje, 
Šiauliuose ir Klaipėdoje esančias 
gydymo įstaigas.

Protezuoti dantų – po mirties
Inga Smalskienė www.sekunde.lt rašo, kad Panevėžys toliau 
gerina rekordus pagal tai, kiek laiko gyventojai laukia ligonių 
kasų finansuojamų dantų protezavimo paslaugų.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Klaipėdoje viena šimtametė pa
siskundė daugiau nei pusmetį 
laukianti vaikštynės. Klaipėdos 
socialinės paramos centras tei
gia, kad prie technikos – didžiu
lės eilės. Universalių vežimė
lių laukia kone šimtas žmonių, 
vaikštynių – apie pusšimtį, net 
eilėje prie tualetinių kėdžių – 
kone 30 klaipėdiečių.

Pasak valdininkų, eilės ne
tirpsta, o vis pildosi, nors tech
nikos neįgaliems dovanoja lab
daros organizacijos, jų pavyksta 
gauti iš Techninės pagalbos neį
galiems centro, nupirkti iš savi
valdybės skirtų pinigų.

„Kiek mes gaunam iš tų tech
ninės pagalbos priemonių, ten 
turbūt jų irgi, matyt, nėra pakan
kamai tiek. O ne paslaptis, kad 
mūsų visuomenė senėja, kad se
nų žmonių yra ir tų priemonių 

kuo toliau – jų reikalinga tuo dau
giau”, – teigia Klaipėdos socia
linės paramos centro direkto
rės pavaduotoja Eglė Buivydaitė.

Techninės pagalbos neįgalie
siems centro sandėlio Klaipėdo
je darbuotojai sako, kad asorti
mentas čia – itin platus, visko 
yra užtektinai. Luktelti tenka tik 
norintiems būtinai naujų įrengi
nių arba tuomet, jeigu neįgaliam 
žmogui reikia specialiai pritai
kytos individualios technikos.

Techninės pagalbos neįgalie
siems centras yra įdiegęs infor
macinę sistemą, per kurią gali
ma matyti bendrą eilę Lietuvo
je, sužinoti, ką centras turi, ir 
esą bet kuri savivaldybės įstai
ga, socialinių paslaugų centras, 
globos namai ar net pats žmo
gus reikiamus įrenginius gali 
užsisakyti.

Klaipėdoje didžiulės eilės prie 
technikos neįgaliesiems

Portale alfa.lt galime pažiūrėti vaizdo reportažą apie tai, kad 
uostamiestyje tenka labai ilgai laukti techninės pagalbos prie-
monių. 

Du skrydžiai – nuo stogo 
ir medžio

Australė Sam Blūm, su šei
ma atostogavusi Tailande, labai 
nesėkmingai nukrito nuo tera
sos, įrengtos ant viešbučio sto
go. Sėk mingai tas kritimas ir ne
galėjo baigtis – vis dėlto 6 me
trų aukštis, betoninės grindys. 
Pasipylė kraujas iš perskeltos 
galvos, ant nugaros iššoko gum
bas... Gyvenimas baigėsi – dėl 
kažkokios sutrešusios medinės 
terasos. Graužėsi, kad buvo ne
atsargi, neatkreipė dėmesio, ne
perspėjo kitų.

6 savaites ją gydė kurorto li
goninėje. Kai šiek tiek sustiprė
jo, Sam buvo nuskraidinta namo. 
Australų gydytojai nenudžiu
gino: „Nevaikščiosi“, – pasakė. 
Teks laiką leisti vežimėlyje, kojo
mis žemės jau niekada nepalies.

Prasta Sam nuotaika lyg juo
das debesis užgulė šeimą. Vyras 
Kameronas stengėsi jai padėti, 
įrengė name įvairių patobulini
mų, kad žmona galėtų visur pa
tekti su vežimėliu.

O sūnūs, mėgę žaisti miške, 
vieną dieną grįžo namo su siur
prizu rankose. Stiprus vėjas iš

pūtė iš lizdo šarkos jauniklį, ku
rį jie nutarė gelbėti. Veterinaras 
apžiūrėjęs pasakė, kad paukšte
lis sveikas, bet kažin, ar pavyks jį 
užauginti. Vos prieš porą savai
čių iš kiaušinio prasimušęs šar
kiukas pastips, jei kas 2 valan
das negaus maisto. Teko suda
ryti budėjimo grafiką. Visa šei
ma maitino tą keistą padarėlį iš 
pūkų ir ilgų kojų.

Prasidėjo naujas 
gyvenimas

Šarkiukas išgyveno ir net ga
vo vardą – Pingvinas. Mat kiek 
paaugęs, atsikratęs pūkų, pasi
rodė turintis puikų juodos ir bal
tos spalvos kostiumą. Namuo
se jis iškart pasijuto ne svečias, 
o šeimininkas. Labiausiai mėgo 
tupėti ant Sam peties, jos kelių 
ir vaikų galvų.

„Aš visada šypsojausi, žiūrė
dama į Pingviną, – sako Sam. – 
Kalbėjausi su juo, skundžiausi 
dėl ištikusios nelaimės. Vyrui 
jau nusibodo mano dejavimai, o 
paukštelis kantriai klausydavo. 
Tiesa, kartais ir jis rodė ožius. 
Jei pabusdavo blogos nuotaikos, 
snapu stuksendavo į mano galvą. 
Bet dažniausiai demonstruoda
vo mums visokius cirkus. Greitai 
bėga koridoriumi į miegamąjį, 
puola į lovą, susisuka į antklodę 
ir... užmiega. Mes žiūrėdavome 
ir kvatodavome.“

Vaikai žaisdavo su šarka lyg 
su šuneliu. Meta pagaliuką – ji 
gaudo. Buvo tik viena proble
ma – Pingvinas gamtinius reika
lus atlikdavo kur panorėjęs: ant 
baldų, užuolaidų, kompiuterio...

Beje, šarkos priskiriamos 
prie intelektualiausių paukščių. 
Jos turi susikūrusios savo socia
linius ritualus ir net, spėjama, 
moka liūdėti. Iš visų paukščių 
tik šarkos sugeba atpažinti sa
ve veid rodyje (papūgos savo at
vaizdą laiko kitu paukščiu). 

Pagydė, grąžino ramybę 
ir... išskrido

Nors paukštis buvo visų nu

mylėtinis, vis dėlto paaugusį 
ėmė skatinti daugiau laiko pra
leisti sode. Pingvinas nepriešta
ravo, naktį tupėdavo medžiuose, 
bet jau šeštą ryto belsdavo į lan
gus, reikalaudavo įleisti.

Kurį laiką tokia tvarka vi
siems tiko. Niekas gal ir nepa
stebėjo, kad su Pingvinu į na
mus grįžo ramybė. Sam daug 
šypsojosi, kalbėjo. Aišku, matyti 
pro langus jūrą ir žinoti, kad ant 
banglentės niekada neatsistos, 
buvo nelengva. Tačiau ji atrado 
baidares, pamėgo šią sporto ša
ką ir net tapo Australijos neįga
liųjų rinktinės nare.

Nežinia, ką apie šeimą manė 
Pingvinas, tačiau jis irgi kūrė sa
vo gyvenimą, buvo vis labiau ne
priklausomas. Kartą dingo net 
6 savaitėms. Šeima labai liūdė
jo – dar ne laikas buvo išsiskirti. 
Pingvinas grįžo – per Ruebeno  
13ąjį gimtadienį. Pateikė save 
lyg dovanėlę, tik be kaspino. Už
sibuvo dar 8 mėnesius, tada jau 
visam laikui prapuolė.

„Mes išgelbėjome šarką, o ji 
išgelbėjo mūsų šeimą“, – teigia 
Kameronas.

Tapo pasauline žvaigžde
Kameronas labai daug foto

grafavo Pingviną. Ir vieną, ir be
žaidžiantį su sūnumis. Tos nuo
traukos tapo labai populiarios, 
jos nuolat eksponuojamos paro
dose, dedamos į knygas. Foto
grafuota labai natūralioje aplin
koje, ne kokiame cirke, todėl 
efektas – ypatingas.

Matyti, kad berniukams, au
gantiems kartu su Pingvinu, la
bai džiugu turėti tokį draugą. 
Paukščio elgesys vertė galvoti, 
kad jis tikrai nekvailas, atsiliep
davo į kvietimą, reaguodavo į re
plikas. Mėgo atsigulti ant nuga
ros ir leisti pakasyti jam plonas 
kojeles... O šeimos nuotraukose 
Pingvinas vis kažkur centre, be
gaudantis visų žvilgsnius lyg ti
kra žvaigždė.

Nuotraukos visus jaudina ir 
dėl to, kad jos atspindi skaudžią 
istoriją. Ar berniukai būtų atne
šę namo žūti pasmerktą šarkiu
ką, jei jau kurį laiką nebūtų ma
tę nuolat verkiančios mamos?

Apie nelaimę ir viltį, apie 
gamtą ir vaikus, apie meilę ir ti
kėjimą Kameronas parašė kny
gą. Jos pagrindinis herojus, be 
abejo, yra šarka, vardu Pingvi
nas. Jau metus Pingvinas nesi
lankė namuose. Sam ir Kamero
nas, taip pat ir berniukai neju
čiomis vis žvalgosi jo pro langus.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAliKienė

Šarka, vardu Pingvinas

Nori susipažinti
Noriu surasti nuoširdų, ištikimą gyvenimo draugą, kuris nevartotų alko
holio. Gali būti iki 65 metų. Tel. nr. 8 641 13670, Šilutės r.
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Tel./faks. (8-5) 275 1934. El. p. redakcija@biciulyste.lt

Iš „Bičiulystės“ bičiulių 
kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

Jurbarkui
Tai mano žemė.
Mano Nemunas
Ir mano mėlynas dangus.
Nejau dabar mes TAI
Dalinsimės perpus?
Tą švelnią Pašvenčio miškų 
smiltelę?
Tą upės vingį ir vilnis?
Dangaus žydrynę ir
Plaukiančias debesimis
Dar vaikiškas viltis?
Ten mano Mituva, 
Ten Imsrė, 
Ten mano parkas, 
Kur kadais
Alyvos džiugino ryškiais 

žiedais.
Tai mano žemė,
Nemunas, 
Dangus,
Vilnis,
Viltis,
Dar menanti senas manas 

gentis.
Perpus dalintis aš neketinu 

tikrai –
Juk TEN vaikystės mano 

aitvarai.

Seredžius
Ech, kad taip 
Ne laiptais, o žirgais 
Į piliakalnį!
Kaip kadais –
Su vėliavom ir skydais.
Tikštų putos ir garas eitų
Iš nasrų.
Žvilgėtų kamanos...
O kanopos žemę raustų...
Ech, kad taip ne laiptais,
O eikliais ristūnais...
O paskui – toks vaizdas –
Nemunas ir Užnemunė.
Baltu nuometu žydinčios 

plukės.
Kalvos, kloniai, 
Miškas ir debesys.
Šitoks vaizdas –
Kaip norėčiau žirgais
Kaip senovėj...
Tokio reginio...

Veliuona
Veliuona pavasarį 
Skęsta vyšniose...
Šitaip žydi...
Šitaip stebina!
Net galva svaigsta,
Sukasi nuo baltumo...
Lyg nuo tūkstančio nuotakų...

Palėkiai
O Palėkių smilties lakumas,
Kai eini per vaikystės vasarą.
Laužas...
Žiobriai...
Ir giminės...
Ir suskambę „Ulonai“.

O dabar Ūtupų ir Bazilių vėlės
Ten dar kepa vasarą žiobrius,
Ant pušies smaigų pavėrę, 
Žiupsnį druskos rupios užbėrę...
Kyla dūmas į dausą,
Į aukštį,
Ten, kur ilsis tėvai ir seneliai,
Ten, kur sielas mūsų baugščiai
Nuskraidins kada nors 

paukščiai...

„Ulonai, ulonai, širmieji 
žirgeliai“, –

Vėl ir vėl skambės...
Tik dabar – skaudžiai...

Raudonė
Mielas mano sielos valdove,
O galingas pilies kunigaikšti!
Prie raudono Raudonės rūmo
Prigludęs 
Amžių dvasią jauti.
Mūsų ainiai už ateitį kovės,
Čia kryžiuočiai krito jauni.
Čia gyveno kariai, kunigaikščiai.
Čia medžioklių ragai vis aidėjo.
Iš pilies šviesių menių ir aikščių
Ponių juokas džiaugsmingai 

skambėjo.
Buvo kovos. Buvo ir meilė.
Ir atodūsiai parkuos karšti.
Gal švelniausių jausmų pasiilgęs
Čia ir tu vaiduokliu ateini?

Rotuliai 
Pirmos žibuoklės –
Rotuliuos.
Pirmasis vasaros šokis –
Rotuliuos.
Ir vaikystės pavasariai, 

ir rudenys –
Rotuliuos.
Ilgos pradalgės.
Baltos ramunės.
Jono šventės ir laužo paslaptys.
Pirmas skrydis nuo žirgo –
Rotuliuos.
Ir pirma lydeka Nemuno 

potvyniuos
Rotuliuos.
Mano gentys čia gyvenimus 

lipdė –
Supo vyges ir ėjo į karą.
Ir žinojo –
Čia šaknys…
Amžiams šioje žemėje liksim.
Dar menu baltą sodą ir pienes, 
Vakarienei – bulvių šutienę,
Kvapnią duoną –
Ką tik iš krosnies –
Ir rytais karštą kakavą.
Čia dienų daug prabėgo
Vaikystės,
Dukros siautė po pievą žalią.
Tik anūkai jau niekad
Nebevaikščios po protėvių 

žemę…

vilija doBrovolSKienė
Elektrėnai

Mykoliukas
Iš atsiminimų

Brėško rytas. Raudonas sau
lės spindulys jau skynėsi taką 
per šiltą vasaros rūką. Rasos la
šeliai kabojo ant žolės, ant me
džių ir žibėjo lyg išbarstyti dei
mantai. Liepa, apsipylusi medu
mi kvepiančiais žiedais, dar sto
vėjo nejudėdama, laukdama sau
lės žvilgsnio, kai joje suūš darbš
čios bitutės. Kaimas jau kėlėsi. 
Ganykloje mūkė karvės, lauk
damos savo šeimininkų. Sodžiu
je prie miško amsėjo šuo, barš
kėjo kibirai.

Atsiraitojęs kelnes, per raso
tą pievą brido berniūkštis. Ake
lės dar užmiegotos, tankūs, su
velti plaukai, vienmarškinis. Ant 
rankos užsikabinęs didelį bulvių 
krepšį. Krepšys atrodė sunkus, 
vaikis ėjo persikreipęs, vis pa
sidairydamas į šalis. Jis buvo ne 
daugiau kaip trylikos vasarų. Per
bridęs pievą, dingo pamiškės krū
muose. Nuo krūmų krentanti ra
sa vilgė plaukus ir prausė veidelį. 
Po basomis kojomis jau sutraškė
jo ir miško paklotėje susiraizgiu
sios sausos šakelės. Miškas budo 
iš nakties miego. Lakštingala svei
kino savo giesmėmis, kažkur kalė 
genys, čiulbėjo paukščiai.

Berniukas žinojo kelio kryp
tį, tad be jokio tako brovėsi per 
mišką. Krepšys darėsi vis sun
kesnis. Jau ir smulkius prakaito 
lašelius saulės spindulys džio
vino ant kaktos ir kūno. Priėjęs 
progumėlę, tarp tankių lazdynų 
krūmų prisėdo po išlakia dvika
miene pušimi. Išsiėmęs lenktinį 
peiliuką, nusipjovė šermukšnio 
šakelę ir, pasidaręs dūdelę, ėmė 
švilpauti. Iš pradžių tyliai, vėliau 
lyg grodamas melodiją. Dūdelės 
garsas aukštų pušų viršūnėmis 
nuskardeno per mišką, pažadin
damas netoliese bunkeryje mie
gojusius partizanus.

Palikęs krepšį po pušimi, ap
sidairė aplink. Visur tylu, ramu. 
Sugrįžęs sušvilpė tris kartus ir, 
iškrovęs atneštą mantą po me
džiu, nubėgo per mišką.

Po šiltos nakties grybai jau 
kėlė kepurėles. Nors berniukui 
jų nereikėjo, bet dėjo pakeliui 
pasitaikiusius bet kokius grybus 
į krepšį, kad kuo daugiau galėtų 
parodyti sutiktam grybautojui 
ar kaimynui.

Krepšys buvo lengvas ir ke
lias namo sutrumpėjo. Pavar
gęs, sušlapęs, nuo šaltos rasos 
geliančiomis basomis kojomis, 
bet laimingas berniukas grįžo 
namo. Šios dienos užduotis bu
vo įvykdyta. Gal ir pats nesupra
to, kokį didelį ir pavojingą dar
bą padaręs.

O tų šiltų, šaltų, saulėtų ar 
ūkanotų rytų per porą vasarų 
ir žiemų buvo daug. Paprastas 

kaimo berniūkštis darė dide
lį pasiaukojamą darbą. Kartais 
tekdavo sukarti keletą kilomet
rų iki kito miško, kai reikėdavo 
perduoti skubią žinią. Stropiai 
paslėpęs laiškelį kepurės sna
pelyje, eidavo tiesiai per lau
kus, kol pasiekdavo tikslą. Tė
vų buvo auk lėjamas, kad geri 
darbai daromi be atlygio, to
dėl atsisakydavo net menkiau
sių dovanų.

Taip prabėgo dveji atsakingo 
darbo metai. Vaikis ūgtelėjo, su
prato savo darbo prasmę. Sutvir
tėjo ir jau kūrė planus įsijungti į 
savo globojamų partizanų būrį. 
Bet jo svajonėms nebuvo lemta 
išsipildyti.

Vieną šiltą ir tamsią rugsė
jo naktį vyko nelygi kova miško 
glūdumoje. Apsuptyje daug ber
niuko draugų žuvo, likę gyvi bu
vo paimti į nelaisvę.

Sėdėjo vaikinukas ant grio
vio krašto pamiškėje. Rytuo
se kilo raudonas saulės rutu
lys, savo spinduliais apšviesda
mas pamiškėje krauju apšlaks
tytus medžius. Net lakštingala 
nutilo suokusi. Virš šilo klaikiai 
karkdamos skraidė varnos. Jo 
jaunoje galvelėje netilpo min
tys, todėl visa tai įvyko. Jis tada 
dar nesuprato, kokia brangi yra 
laisvės kaina. Rasotą žolę vilgė 
ir jo skruostu riedančios neapy
kantos priešui, skausmo, netek
ties ašaros.

veronika MASiuKienė
Širvintos

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo 
fondas remia projektą „Lygios gali
mybės – atviros visuomenės pama
tas“ ir jo rubrikas: „Aplinka visiems“, 
„Integracijos keliu“, „Tolerancijos 
link“, „Prie kūrybos šaltinio“.

Nelikite be 
„Bičiulystės“  

ir 2017-aisiais! 
Mieli skaitytojai, tęsiame „Bi
čiulystės“ prenumeratą 2017 
metams. 

Neįgalieji, norintys lengvati
nėmis sąlygomis užsiprenu
meruoti „Bičiulystę“, iki gruo-
džio 5 d. turėtų kreiptis į savo 
miesto ar rajono neįgaliųjų 
draugiją ar kitą žmones su ne
galia vienijančią organizaciją. 

Pusės metų lengvatinė „Bičiu
lystės“ prenumerata kainuoja 
5 eur., metų – 10 eur. Vos 20 
centų už vieną laikraščio nu
merį – ir į Jūsų namus kiek
vieną savaitę atkeliaus Jums 
skirta ir apie Jus rašanti „Bi
čiulystė“. 

Įprasta prenumeratos kaina 
Lietuvos pašte – 33 eur.

Domėkitės, sužinokite,  
bendraukite – prenumeruokite  

ir skaitykite „Bičiulystę“!

O laimės paukšti,
Aš  niekad nepamiršiu,
Kaip man kuždėjai
Tą tylią, svaigią naktį,
Jog nori būti vėju,
Jog nori lėkti, skrieti
Šaltom, žydrom erdvėm.
O aš kuždėjau,
Kad noriu būti liepa
Ir laukt Tavęs pavargusio.
Švelniai apglėbti
Medum kvepiančiom šakom.
O laimės paukšti, kur dingai?
Mano šakas aplaužė piktos vėtros,
Žiedai seniai seniai jau nužydėjo.
O Tu lig šiol nesugrįžai,
O laimės paukšti,
Nejau nebesulauksiu,
Kur dingai?

Piešinys ir eilės Danutės ŠEržEntiEnėS
telšiai

„Mano tėviškės spalvos” Konkursui

Stanislavos Juozapaitytės nuotr., Panevėžys
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